
PROTOKÓ   Nr XIII/07
z sesji Rady Miejskiej w I owej

z dnia  28 grudnia 2007r

odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w I owej

Pan Przewodnicz cy Rady na podstawie listy obecno ci stwierdzi  prawomocno  obrad (na 15
radnych w sesji uczestniczy o15 radnych) i otworzy  obrady XIII sesji Rady Miejskiej w I owej.

W sesji uczestniczy y nast puj ce osoby - radni:
1. Brzezicki Józef
2. Czarnota Leszek
3. Burnat Krystyna
4. D browski Czes aw
5. Kopczy ska-Gronek Halina
6. Markilewicz Jolanta
7. Michalczuk Anna
8. P kala Ma gorzata
9. Rodak Jerzy
10. Rymarowicz Krystyna
11. Sawicki Marek
12. S omi ski Tomasz
13. Suchodolski Krzysztof
14. Sygnowski Zygmunt
15. Wdowiak Miros aw

W zwi zku z obecno ci  wymaganej liczby osób (radnych), obrady sesji s  prawomocne.

Ponadto w sesji uczestniczy y osoby zaproszone:
1)Adam Gliniak – Burmistrz
2)Roman Andzel – Sekretarz Gminy
3)Ewa Pasternak Jerz – Skarbnik Gminy
4)Zbigniew Turski – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w I owej
5)Konrad Kasperek – Kierownik  Referatu Gospodarki Komunalnej
6)Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego
7)Piotr Kowalski – Kierownik Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej
8)Jan Woronik – G ówny Specjalista w Referacie Gospodarki Komunalnej
9)Irena Krasuska – G ówna Ksi gowa Gminnego Zespo u Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkó
10)Urszula Pluta – Dyrektor Szko y Podstawowej w Szczepanowie
11)Iwona Kaniewska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego w I owej
12)El bieta Kinal  - p.o. Kierownika O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej
13)Stanis awa Ostrowska – So tys wsi Szczepanów

Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej przedstawi  nast puj cy  porz dek obrad:

I. Sprawy regulaminowe
1.Otwarcie sesji i powitanie.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porz dku obrad.
4.Zg oszenie (odczytanie) uwag i poprawek do porz dku obrad (w przypadku zmiany w porz dku
       obrad zatwierdza si  zmieniony porz dek obrad).

  Prowadzi Przewodnicz cy Rady Miejskiej
II. Obrady
1. Przedstawienie sprawozdania z dzia  w okresie mi dzy sesjami przez:

- Burmistrza I owej
- Przewodnicz cych komisji sta ych Rady Miejskiej w I owej.

2. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.
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3. Przyj cie uchwa  w sprawie:
1) utworzenia Strefy Aktywno ci Gospodarczej „A-18 I owa” – referuje Pan Jan Woronik –

ówny Specjalista w Referacie Gospodarki Komunalnej
2) zwolnie  z podatku od nieruchomo ci w ramach Programu Regionalnej Pomocy

Inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji, przeznaczonego dla mikro, ma ych,
rednich i innych przedsi biorców prowadz cych dzia alno  gospodarcz  w Strefie

Aktywno ci Gospodarczej „A-18 I owa” – referuje Pan Jan Woronik – G ówny Specjalista
w Referacie Gospodarki Komunalnej

3) zwolnie  z podatku od nieruchomo ci w ramach Programu Regionalnej Pomocy
Inwestycyjnej na tworzenie nowych miejsc pracy zwi zanych z now  inwestycj ,
przeznaczonego dla mikro, ma ych, rednich i innych przedsi biorców prowadz cych
dzia alno  gospodarcz  w Strefie Aktywno ci Gospodarczej „A-18 I owa” – referuje Pan
Jan Woronik – G ówny Specjalista w Referacie Gospodarki Komunalnej

4) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
owa na lata 2007-2011 – referuje Sekretarz Gminy

5) zmian bud etu Gminy  I owa na 2007r. – referuje Skarbnik Gminy (projekt uchwa y b dzie
dostarczony bezpo rednio przed posiedzeniem komisji)

6) uchwalenia bud etu Gminy I owa na 2008 rok – referuje Burmistrz I owej
7) podj cia zobowi zania w zakresie inwestycji pod nazw  „Budowa hali sportowej – prace

przygotowawcze – referuje Skarbnik Gminy
8) ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2008 rok dla Zak adu Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej w I owej – referuje Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
9) ustalenia zasad korzystania ze sto ówek zorganizowanych w szko ach na terenie gminy

owa – referuje Sekretarz Gminy
4. Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Zako czenie XIII sesji Rady Miejskiej w I owej.

Pan Adam Gliniak – Burmistrz I owej
Zg osi  wniosek o zmian  porz dku obrad poprzez umieszczenie w porz dku obrad projektu uchwa y
w sprawie okre lenia miesi cznej odp atno ci za korzystanie ze wiadcze  przedszkola w zakresie
przekraczaj cym podstaw  programow  wychowania przedszkolnego.

Przewodnicz cy Rady Miejskiej podda  wniosek pod g osowanie.

osowanie wniosku:
W g osowaniu uczestniczy o 15 radnych
Wniosek zosta  przyj ty jednog nie.

osowanie porz dku obrad po zmianach.
W g osowaniu uczestniczy o 15 radnych
Porz dek obrad zosta  przyj ty jednog nie.

PRZEBIEG OBRAD
Ad.II pkt 1
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi  sprawozdanie z podj tych dzia  mi dzy sesjami tj.
za okres od dnia 17 grudnia 2007r. do dnia 28 grudnia 2007r. i tak:

- w dniu 18 grudnia br. uczestniczy em w posiedzeniu yckiego Zwi zku Gmin w
sprawie powo ania spó ki „ mieciowej”. Postanowiono powo  spó  mimo, e ary
wstrzyma y si  od g osu. Poruszy em tam spraw  rekultywacji naszego wysypiska.
Przedstawiono mi odpowied  tak , jak dla Pa stwa na poprzedniej sesji, e na wniosek
poprzedniego Burmistrza wysypisko w Czy ówku nie mo e by  brane do programu
inwestycyjnego. W tej sprawie wystosuj  jeszcze pisemny wniosek o uj cie w planach
inwestycyjnych rekultywacji naszego wysypiska,

- bra em udzia  w konferencji Euroregionu Nysa-Sprewa-Bóbr, gdzie przedstawiono
sprawozdanie z dzia alno ci i podj to uchwa y w sprawie bud etu, sk adek cz onkowskich
oraz przyj cia kolejnych gmin do Euroregionu,
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- w dniu 17 grudnia wyda em decyzj  w sprawie przekszta cenia prawa u ytkowania
wieczystego gruntu po onego w I owej przy ul. Kolejowej 10,

- w dniu 18 grudnia podj em zarz dzenia w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w
stosunku do dzia ki nr 4/5 w Kowalicach (przy zalewie w Klikowie) oraz dzia ek nr 2/15 i 2/16
w Koninie aga skim (przy autostradzie) .

- wyda em 2 decyzje o warunkach zabudowy,
- wyda em 3 za wiadczenia okre laj ce przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego lub w studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy I owa,

- wykonano remont dróg gminnych gruntowych w miejscowo ci Czerna i Szczepanów,
- wydano 2 decyzje zezwalaj ce na wycink  drzew ze zwolnieniem z op at za wycink  przy il.

aga skiej,
- skwer przy ulicy eromskiego 16 zosta  uporz dkowany przez w ciciela,
- wydano 7 za wiadcze  i 1 decyzj  odno nie ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
- wydano 2 decyzje o podziale nieruchomo ci.

Przewodnicz cy Komisji sta ych Rady Miejskiej z yli sprawozdania z pracy Komisji za okres
mi dzysesyjny.
Ad. II pkt 2
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych:
Nie zosta y zg oszone.

Ad.II pkt 3
Przyj cie uchwa  w sprawie:
1) utworzenia Strefy Aktywno ci Gospodarczej “A-18 I owa”
Projekt uchwa y omówi  p. Jan Woronik – G ówny Specjalista w Referacie Gospodarki Komunalnej.
Poinformowa , e przygotowanie w pe ni uzbrojonych terenów inwestycyjnych uj te jest we
wszystkich podstawowych dokumentach planistycznych Gminy I owa. Obszary po one na
wyodr bnionym obszarze przeznaczone s  w planie zagospodarowania przestrzennego na prowadzenie
szeroko poj tej dzia alno ci gospodarczej. Umiejscowienie terenów inwestycyjnych w pobli u w a
“I owa” autostrady A-18, jednym z g ównych szlaków transportowych Europy, uzasadnia ich
wyodr bnienie jako Strefy Aktywno ci Gospodarczej “A-18 I owa”. Przy wsparciu unijnym, w ramach
Lubuskiego Regionalnego programu Operacyjnego, mo liwe b dzie kompleksowe przygotowanie
niezb dnej infrastruktury terenów inwestycyjnych obj tych Stref , co stworzy realn  szans  na

ywienie gospodarcze miasta i gminy I owa, pozyskanie nowych przedsi biorców i utworzenia
nowych miejsc pracy.

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

2) zwolnie  z podatku od nieruchomo ci w ramach Programu Regionalnej Pomocy
Inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji, przeznaczonego dla mikro, ma ych, rednich
i innych przedsi biorców prowadz cych dzia alno  gospodarcz  w Strefie Aktywno ci
Gospodarczej „A-18 I owa”

Projekt uchwa y omówi  Pan Jan Woronik – G ówny Specjalista w Referacie Gospodarki Komunalnej.
Uchwa a w sprawie zwolnie  z podatku od nieruchomo ci w ramach Programu Regionalnej Pomocy
Inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji, przeznaczonego dla mikro, ma ych, rednich i innych
przedsi biorców prowadz cych dzia alno  gospodarcz  w Strefie Aktywno ci Gospodarczej  „A-18

owa” w gminie I owa, znajduje oparcie w Rozporz dzeniu Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007r. w
sprawie udzielania przez gminy zwolnie  od podatku od nieruchomo ci stanowi cych regionaln
pomoc inwestycyjn  (Dz.U. z 2007r. Nr 138, poz. 969).
Poprzednia uchwa a Rady Miejskiej Nr 324/4/XL/06 z dnia 25.10.2006r. w sprawie zwolnie  z
podatku od nieruchomo ci dla przedsi biorców na terenie Gminy I owa na wspieranie nowych
inwestycji oraz tworzenie nowych miejsc pracy zwi zanych z now  inwestycj   mia a zastosowanie
dla wniosków z onych do dnia 31.12.2006r. (zgodnie z Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia
4.08.2006r.).
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Niniejsza uchwa a na podstawie Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007r. pozwoli na
skorzystanie z pomocy publicznej przedsi biorcom realizuj cym nowe inwestycje i tworz cym nowe
miejsca pracy, bez konieczno ci notyfikacji uchwa y przez Komisj  Europejsk , jak równie  bez
uzyskiwania opinii Prezesa Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

3) zwolnie  z podatku od nieruchomo ci w ramach Programu Regionalnej Pomocy
Inwestycyjnej na tworzenie nowych miejsc pracy zwi zanych z now  inwestycj ,
przeznaczonego dla mikro, ma ych, rednich i innych przedsi biorców prowadz cych
dzia alno  gospodarcz  w Strefie Aktywno ci Gospodarczej „A-18 I owa”

Projekt uchwa y omówi  Pan Jan Woronik – G ówny Specjalista w Referacie Gospodarki Komunalnej.
Uchwa a w sprawie zwolnie  z podatku od nieruchomo ci w ramach Programu Regionalnej Pomocy
Inwestycyjnej na tworzenie nowych miejsc pracy zwi zanych z now  inwestycj , , przeznaczonego dla
mikro, ma ych, rednich i innych przedsi biorców prowadz cych dzia alno  gospodarcz  w Strefie
Aktywno ci Gospodarczej  „A-18 I owa” znajduje oparcie w Rozporz dzeniu Rady Ministrów z dnia
23 lipca 2007r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnie  od podatku od nieruchomo ci
stanowi cych regionaln  pomoc inwestycyjn  (Dz.U. z 2007r. Nr 138, poz. 969).
Poprzednia uchwa a Rady Miejskiej Nr 324/4/XL/06 z dnia 25.10.2006r. w sprawie zwolnie  z
podatku od nieruchomo ci dla przedsi biorców na terenie Gminy I owa na wspieranie nowych
inwestycji oraz tworzenie nowych miejsc pracy zwi zanych z now  inwestycj   mia a zastosowanie
dla wniosków z onych do dnia 31.12.2006r. (zgodnie z Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia
4.08.2006r.).
Niniejsza uchwa a na podstawie Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007r. pozwoli na
skorzystanie z pomocy publicznej przedsi biorcom realizuj cym nowe inwestycje i tworz cym nowe
miejsca pracy, bez konieczno ci notyfikacji uchwa y przez Komisj  Europejsk , jak równie  bez
uzyskiwania opinii Prezesa Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

4) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy I owa
na lata 2007-2011

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y.
Poinformowa , i  jako wyj ciow  stawk  bazow  czynszu uznaje si  kwot  obowi zuj  na dzie  1
stycznia 2007r. wynosz  1,90z /m2 powierzchni u ytkowej. Wzrost stawki bazowej czynszu najmu
w latach 2008-2011 mo e nast pi  w drodze zarz dzenia Burmistrza I owej. Czynsz za lokale
mieszkalne ustala si  stosuj c czynniki podwy szaj ce lub obni aj ce ich warto  u ytkowa w
stosunku do stawki bazowej czynszu. ród em finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych
latach b  dochody z czynszu za lokale mieszkalne i socjalne oraz czynszu za najem pomieszcze

ytkowych. W latach 2007-2011 nie przewiduje si  zmian zwi zanych z remontami kapitalnymi
budynków i modernizacji lokali mieszkalnych. W celu poprawy wykorzystania i racjonalizacji
mieszkaniowego zasobu gminy, nale y d  do planowania sprzeda y lokali w budynkach, w których
gmina jest jednym ze wspó cicieli.

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

5) zmian bud etu Gminy I owa na 2007r.
Projekt uchwa y omówi a Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy.
1. Zwi kszenie prognoz dochodów w dziale 010 rozdzia  01036 o kwot  16.906 z  oraz zmniejszenie
planu wydatków w dziale 921 rozdzia  92109 o kwot  14.980 z  pokrywa zwi kszenie planu
wydatków o kwot  31.886 z  w dziale 010 rozdzia  01036 zwi zanych z priorytetem pn.
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Zrównowa ony rozwój obszarów wiejskich, a dotycz cych  projektów:
- Mi dzynarodowy Plener Malarski I owa 2007 w kwocie 5.802 z ,
- I owski Festiwal Orkiestr D tych w kwocie 10.864 z ,
- Letni Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w kwocie 15.220 z .

2. Zmniejszenie prognoz  dochodów w dziale 801  rozdzia  80195 z tytu u rodków na dofinansowanie
asnych zada  bie cych gmin pozyskane z innych róde  o kwot  34.397 z  posiada swoje odbicie w

zmniejszeniu planu wydatków w dziale 801 rozdzia  80195 równie  o kwot  34.397 z  i dotyczy
projektu pn. Szko a równych szans.
.
3. Zmniejszenie planu wydatków  na ogóln  kwot  455.584  z  tj.:
   *  dzia  010  rozdzia  01036 o kwot  136 z  na zadaniu „ Budowa obiektów kulturalno –
rekreacyjnych w Koninie aga skim”,
* dzia  010 rozdzia  01008 o kwot  2.000 z  na utrzymaniu rowów  melioracyjnych,
* dzia  010 rozdzia  01095 o kwot  1.999 z  na organizacji zadania „ Estetyczna zagroda”,
 * dzia  600 rozdzia  60016 – wydatki bie ce o kwot  53.874 z  na zimowym utrzymaniu dróg, oraz
na remontach dróg i materia ach   do remontu dróg,
* dzia  600 rozdzia  60016 – wydatki maj tkowe o kwot  7.000 z  na zadaniu pn. „ Projekt budowlany
– droga Szczepanów”,
* dzia  700 rozdzia  70005 o kwot  5.351 z  na zadaniach dotycz cych wyceny gruntów i
nieruchomo ci  ,og osze  w prasie, op at s dowych,
* dzia  700 rozdzia  70005 o kwot  5.000 z  na wydatkach zwi zanych z zap at  podatku VAT,
* dzia  710 rozdzia  71095 o kwot  28.700 z  na zadaniu zwi zanym z opracowaniem strategii rozwoju
i WPI,
* dzia  750 rozdzia  75023 – wydatki bie ce o kwot  245.000 z  w tym na wynagrodzeniach i
pochodnych od wynagrodze  o kwot  205.000 z , na  energii elektrycznej, na remontach pomieszcze
biurowych, zakupie akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji ,op atach z tytu u us ug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
* dzia  750 rozdzia  75023 – wydatki maj tkowe o kwot  7.053 z  na zadaniu pn.” Zakup komputerów,
programów i licencji”,
* dzia  750 rozdzia  75095 o kwot  11.242 z  na dietach so tysów, ró nych op atach i sk adkach,
* dzia  754 rozdzia  75412 – wydatki bie ce o kwot  7.000 z  na energii elektrycznej, przegl dach
samochodów, ubezpieczeniu mienia,
* dzia  754 rozdzia  75412 – wydatki maj tkowe o kwot  4.756 z  w tym na zadaniu pn. „Zakup
sprz tu bojowego OSP Borowe i Konin ” o kwot  4.555 z ,
oraz na zadaniu pn.” Monta  instalacji grzewczej w tym zakup kot a c.o. w remizie OSP w Koninie o
kwot  201 z ,
* dzia  756 rozdzia  75647 o kwot  10.300 z  na wydatkach zwi zanych z poborem dochodów,
* dzia  801 rozdzia  80110 o kwot  429 z  na wydatkach zwi zanych z wykonaniem tablicy
pami tkowej dla Gimnazjum w I owej w zwi zku z nadaniem imienia szkole,
* dzia  852 rozdzia  85215 o kwot  4.591 z  na zadaniu dotycz cym dodatków mieszkaniowych – plan
wydatków realizowanych przez O rodek Pomocy Spo ecznej,
* dzia  900 rozdzia  90001 o kwot   2.000 z  tytu u dop aty do cieków,
* dzia  900 rozdzia  90015 o kwot  10.000 z  na zadaniu zwi zanym z o wietleniem ulic,
 * dzia  926 rozdzia  92601 o kwot  49.153 z  na zadaniu pn. „ Budowa hali sportowej – prace
przygotowawcze”,
 a tak e  zwi kszenie prognoz dochodów na ogóln  kwot   84.563 z  tj.:
* w dziale 010 rozdzia  01095 o kwot  18.151 z ,
* w dziale 600 rozdzia  60016 o kwot       151 z ,
* w dziale 700  rozdzia  70005 o kwot 15.083 z ,
* w dziale 750 rozdzia  75011 o kwot       926 z .,
* w dziale 756 rozdzia  75601 o kwot    1.530 z ,
* w dziale 756 rozdzia  75615 o kwot       321 z ,
* w dziale 756 rozdzia  75616 o kwot  21.887 z ,
* w dziale 756 rozdzia  75618 o kwot       414 z ,
* w dziale 756 rozdzia  75621 o kwot  23.100 z ,
* w dziale 852 rozdzia  85228 o kwot     3.000 z ,
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Pokrywa:
- zmniejszenie prognoz dochodów na ogóln  kwot   539.047 z  w tym:
* w dziale 010 rozdzia  01095 o kwot         694 z ,
* w dziale 700 rozdzia  70005 o kwot  496.996 z ,
* w dziale 756 rozdzia  75615 o kwot      6.783 z ,
* w dziale 756 rozdzia  75616 o kwot    27.899 z ,
* w dziale 756 rozdzia  75618 o kwot     6.675 z .
- zwi kszenie planu wydatków na kwot  1.100 z  w dziale 710 rozdzia  71014 na opracowaniach
geodezyjnych.

4. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 921 rozdzia  92109 o kwot   270 z
i zwi kszenie planu wydatków w dziale 600 rozdzia  60016 o kwot  270 z , zwi zane jest z
charakterem wydatków jednostek pomocniczych.

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

6) uchwalenia bud etu Gminy I owa na 2008 rok
Pan Miros aw Wdowiak – Przewodnicz cy Rady Miejskiej odczyta  projekt uchwa y bud etowej na
2008 rok. Nast pnie Przewodnicz cy Rady Miejskiej odczyta  Uchwa  Nr 430/2007 Sk adu
Orzekaj cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 3 grudnia 2007 roku w
sprawie: wydania opinii o przed onym projekcie uchwa y bud etowej na 2008 rok wraz z informacj
o stanie mienia komunalnego i obja nieniami Gminy I owa oraz Uchwa  Nr  464/2007 Sk adu
Orzekaj cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 3 grudnia 2007 roku w
sprawie: wydania opinii o prognozie kwoty d ugu Gminy I owa do czonej do projektu uchwa y
bud etowej na rok 2008.
Pan Adam Gliniak – Burmistrz – poinformowa , e na posiedzeniach  komisji sta ych rady miejskiej
projekt uchwa y bud etowej zosta  bardzo szczegó owo omówiony. Pan Przewodnicz cy Rady
Miejskiej poda , e Komisje nie zg osi y adnych uwag do projektu uchwa y bud etowej na 2008 rok.
Nast pnie Przewodnicz cy Rady og osi  dyskusj  nad projektem uchwa y bud etowej. Radni nie
zg aszali si  do dyskusji. W zwi zku z tym projekt uchwa y bud etowej na 2008 rok zosta  poddany
pod g osowanie.

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 15 radnych
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

7) podj cia zobowi zania w zakresie inwestycji pod nazw  „Budowa hali sportowej – prace
przygotowawcze”

Projekt uchwa y omówi a Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy.
Poinformowa a, e zobowi zanie w zakresie podpisanej umowy z wykonawc  dla zadania
inwestycyjnego pod nazw  „Budowa hali sportowej – prace przygotowawcze”, Rada Miejska w I owej
podejmuje do kwoty 48.800 z  dotycz cej aktualizacji projektu. Poniewa  kwota wy ej wymieniona
przekracza granic  ustalon  w bud ecie Gminy I owa na 2007 rok na przedmiotowym zadaniu,
zobowi zanie finansowe wynik e z podpisanej umowy zostanie pokryte w 2008 roku z dochodów

asnych bud etu Gminy I owa.
Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej poda , e uchwa y organów gminy dotycz ce zobowi za
finansowych wskazuj ród a dochodów, z których zobowi zania te zostan  pokryte oraz, e uchwa y,
o których mowa wy ej zapadaj  bezwzgl dn  wi kszo ci  g osów w obecno ci co najmniej po owy
ustawowego sk adu rady.

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.
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8) ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2008 rok dla Zak adu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w I owej

Pan Konrad Kasperek – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej poinformowa , e w celu
utrzymania czysto ci chodników, ulic i placów w projekcie uchwa y przewiduje si  dotacj
przedmiotow  w wysoko ci 0,39z /m2 miesi cznie. Za czyszczenie studzienek kanalizacyjnych w celu
utrzymania w sprawno ci kanalizacji burzowej na terenie miasta przewiduje si  18,09z  za czyszczenie
jednej studzienki. Projekt uchwa y przewiduje równie  stawki miesi czne za utrzymanie zieleni: w
parku miejskim 0,016z  za 1m2, na terenie miasta 0,24z  za 1m2. Dotacje te dotycz  roku 2008 i
zak adu bud etowego Gminy I owa tj. Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej.

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

9) ustalenia zasad korzystania ze sto ówek zorganizowanych w szko ach na terenie gminy I owa
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy  omówi  projekt uchwa y.
Na podstawie ustawy z dnia 7 wrze nia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie o wiaty (Dz.U. Nr 181,
poz. 1292) wprowadzone zosta y nowe regulacje prawne dotycz ce funkcjonowania sto ówek
zorganizowanych w przedszkolach i szko ach. Do najwa niejszych zmian nale y zaliczy :
1) wyra ne okre lenie przez ustawodawc  zasady odp atno ci za korzystanie ze sto ówki szkolnej,
2) okre lenie w ustawie ogólnych zasad dotycz cych kalkulowania wysoko ci op aty za posi ki w
sto ówce szkolnej, do której nie wlicza si  wynagrodze  pracowników i sk adek naliczanych od tych
wynagrodze  oraz kosztów utrzymania sto ówki,
1) wpisanie w ustawie delegacji dla organów prowadz cych szko y/przedszkola do ustalenia zasad
korzystania ze sto ówek, w tym wysoko ci op at.
Projekt uchwa y okre la mi dzy innymi:
1) kr g osób, które uprawnione s  do korzystania ze sto ówki szkolnej tj. uczniowie oraz pracownicy
szko y,
2) wysoko  op aty za korzystanie ze sto ówki szkolnej, która zró nicowana zosta a w zale no ci od
ilo ci wydawanych posi ków dzienne,
3) zasady wnoszenia op at za posi ki.
Dzienna wysoko  op aty za posi ek okre lona zosta a jako procent minimalnego wynagrodzenia za
prac  ustalonego na zasadach i w trybie ustawy z dnia 10 pa dziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prac  i wynosi ona:
- w przypadku trzech posi ków dziennie ( niadanie, obiad, podwieczorek) - 0,5 % minimalnego
wynagrodzenia za prac  tj. w 2008 roku kwota 5,63 z ,
- w przypadku jednego posi ku dziennie (obiad) - 0,4 % minimalnego wynagrodzenia za prac  tj. w
2008 roku kwota 4,50 z .
Nale y jednak podkre li , e op ata nie mo e by  jednocze nie wy sza ni  koszty przygotowania
posi ku pomniejszone o wynagrodzenia pracowników szko y wykonuj cych prace w sto ówce szkolnej
oraz sk adki naliczane od tych wynagrodze , a tak e koszty utrzymania sto ówki. Je eli zatem
sto ówka szkolna wydawa  b dzie posi ki ta sze, na przyk ad uwzgl dniaj c w tym zakresie postulaty
rodziców, faktycznie op ata wnoszona za posi ek mo e by  znacznie ni sza ni  kwoty wykazane
powy ej.

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

10) okre lenia miesi cznej odp atno ci za korzystanie ze wiadcze  przedszkola w zakresie
przekraczaj cym podstaw  programow  wychowania przedszkolnego

Projekt uchwa y omówi  Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy.
Wskaza  na zmiany, które zosta y dokonane w ustawie o systemie o wiaty i omówi  konieczno
ponownego okre lenia miesi cznej odp atno ci za korzystanie ze wiadcze  przedszkola w zakresie
przekraczaj cym podstaw  programow  wychowania przedszkolnego. Taka odp atno  przewidywana
jest dla dzieci przebywaj cych w przedszkolu powy ej 5 godzin dziennie.
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Projekt uchwa y przewiduje odp atno  w wysoko ci 60 z otych od jednego dziecka, a w przypadku
ucz szczania do przedszkola 2 lub wi cej wychowanków z tej samej rodziny op ata miesi czna za te
dzieci b dzie wynosi  30 z otych.

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

Ad.II pkt 4 Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej
za przyj ciem protoko u g osowa o – 14 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 1 (M.Sawicki)

Ad.II pkt 5
Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Interpelacje nie zosta y zg oszone.

Ad.II pkt 6
Przewodnicz cy Rady Miejskiej odczyta  pismo Niepublicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej
„SALUS” w I owej w sprawie dofinansowania z bud etu gminy przebudowy lokalu przy ul. Kolejowej
nr 7 wynajmowanego na dzia alno  NZOZ „SALUS”. Pan Przewodnicz cy poinformowa , e pismo
zostanie przekazane wszystkim komisjom sta ym rady celem przeanalizowania i zaj cia stanowiska.
Przewodnicz cy Rady zwróci  si  do p.o. Kierownika  O rodka Pomocy Spo ecznej, Dyrektora
Gminnego Centrum Kultury i Sportu oraz Pe nomocnika Burmistrza do spraw  Przeciwdzia ania
Uzale nieniom o przedstawienie sprawozdania z dzia alno ci za 2007 rok, które b dzie przedmiotem
rozpatrywania na najbli szej sesji .
Wobec  wyczerpania si   porz dku  obrad  Pan Miros aw Wdowiak - Przewodnicz cy Rady
Miejskiej  zamkn   obrady XIII sesji  Rady Miejskiej  w I owej.

Na tym protokó  zako czono. Protokó  zawiera  8 stron, ponumerowanych od 1 do 8
Sesja trwa a nieprzerwanie  od godz. 1400 do godz. 1545

Protoko owa a:

Maria Soko owska
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