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PROTOKÓ   Nr XIV/08
z sesji Rady Miejskiej w I owej

z dnia  27 marca 2008r
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 o14 radnych, nieobecny p. Krzysztof  Suchodolski) i otworzy  obrady
XIV 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. Sygnowski Zygmunt
14. 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) Konrad Kasperek – Kierownik  Referatu Gospodarki Komunalnej
4) Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego
5) Piotr Kowalski – Kierownik Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej
6) El bieta Kinal  - p.o. Kierownika O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej
7) Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej
8) Jolanta D browska – Dyrektor Gimnazjum w I owej
9) Beata Andruszewska – So tys wsi Klików
10) Anna Rodak – NZOZ „Salus” w I owej
11) Piotr Tomkiewicz – Komendant Komisariatu Policji w I owej

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

1) 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
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) Sprawozdania z dzia alno ci w 2007 roku:
- Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w I owej,
- p.o. Kierownika O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej,
- Przewodnicz cej Gminnej Komisji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych w I owej
- Komendanta Komisariatu Policji w I owej
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3) Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.

4) Przyj cie uchwa  w sprawie:
1) wyra enia zgody na wydzier awienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu

stanowi cego cz  dzia ki ozn. ewid. nr 105/1 po onej w m. Klików gm. I owa –
referuje J. Kaniecki podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej

2) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od op aty z tytu u przekszta cenia prawa
ytkowania wieczystego w prawo w asno ci w odniesieniu do gruntu ozn. dzia  nr 175

w Koninie aga skim gm. I owa stanowi cego w asno  Gminy I owa – referuje J.
Kaniecki podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej ( 3 uchwa y)

3) zmieniaj ca uchwa  w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i
rozwi zywania problemów alkoholowych dla gminy I owa na rok 2008” – referuje
Sekretarz Gminy

4) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszka cami gminy I owa – referuje
Sekretarz Gminy

5) regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia i dodatku mieszkaniowego dla
nauczycieli w szko ach i przedszkolach prowadzonych przez Gmin  I owa – referuje
Sekretarz Gminy

6) stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 przez
Burmistrza I owej – referuje Sekretarz Gminy

7) przyj cia Strategii Rozwoju Gminy I owa na lata 2008 – 2013 – referuje Sekretarz Gminy
8) przyj cia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy I owa na lata 2008 – 2015 – referuje

Sekretarz Gminy

5) Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
6) Odpowiedzi na interpelacje radnych.
7) Zako czenie XIV 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 wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od op aty z tytu u przekszta cenia prawa

ytkowania wieczystego w prawo w asno ci w odniesieniu do gruntu ozn. dzia  nr 1107 w I owej
przy ul. Zacisze stanowi cego w asno  Gminy I owa.

Przewodnicz cy Rady Miejskiej podda  wniosek pod g osowanie.

osowanie wniosku:
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych
Wniosek zosta  przyj ty jednog nie.

osowanie porz dku obrad po zmianach.
W g osowaniu uczestniczy o 14 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 28 grudnia 2007r.  do dnia 27 marca 2008r. i tak:

- Burmistrz poinformowa , e w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
odby o si  kilka szkole . Program ten nie jest jeszcze uruchomiony. Odby a si  preselekcja w
dzia aniu – infrastruktura spo eczna  (sala gimnastyczna), a w kwietniu br. spodziewamy si
rozpisania konkursu w tym dzia aniu. Dnia 13 marca 2008r. okre lono kryteria, mo na uzyska
dodatkowe 20 punktów za zwi kszony udzia  w asny o 15%, czyli do 30% kosztów inwestycji.
Obecnie jest 150 wniosków cznie kilkakrotnie przekraczaj cych mo liwe do pozyskania
rodki,

- w styczniu br. zorganizowa em spotkanie z so tysami, na którym zosta y przedstawione
przedsi wzi cia planowane w tym roku oraz propozycje utrzymania dróg i porz dku na
wioskach z wykorzystaniem prac spo ecznie u ytecznych. Propozycja ta zosta a przyj ta,
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- w okresie mi dzy sesjami trwa y równie  prace nad strategi  gminy i wieloletnim planem

inwestycyjnym, czego efektem s  projekty dzisiejszych uchwa ,
- uczestniczy em równie  w szkoleniach dotycz cych Programu Rozwoju i Odnowy Wsi.

Program ten ma bardzo du e opó nienie i prawdopodobnie nabór wniosków na budow
wodoci gów nast pi w IV kwartale tego roku. Szybciej ruszy dzia anie zwi zane z remontami
wietlic i dlatego rozpocz y si  prace nad Programem Odnowy Wsi. W pierwszym rz dzie

 przygotowywane programy dla wsi, w których ju  powsta y grupy inicjatywne tj.
Czy ówek, aganiec, Klików i Borowe,

- spotka em si  powtórnie z Marsza kiem Województwa w sprawie jako ci chodników przy ul.
aga skiej, drogi nr 296 aga -I owa, obwodnicy, sali gimnastycznej – boiska sportowego.

Konkretnych obietnic nie otrzyma em. Wnioskowa em o podj cie modernizacji drogi nr 296 od
autostrady chocia  do ko ca wsi Czerna w celu poprawy bezpiecze stwa,

- dnia 19 marca 2008r. odby o si  Walne Zgromadzenie Spó ki Wodno-Kanalizacyjnej w I owej
w likwidacji. Zosta  przyj ty bilans Spó ki za II pó rocze 2007r. Likwidacja zako czy si  w
maju 2008 roku ze wzgl du na trwaj ce procedury prawno-administracyjne,

- prowadzi em rozmowy z firm  Ventus, która zaproponowa a postawienie trzech si owni
wiatrowych w rejonie Konina, Szczepanowa, Jankowej. Korzy ci z tego tytu u dla
mieszka ców to wp yw  na op at  przesy ow  energii elektrycznej, zwi kszenie rezerwy
energii na G ównym Punkcie Zasilania Jankowa o 6 MW (co umo liwi zasilanie naszych
terenów inwestycyjnych przy autostradzie),

- wspólnie z Przewodnicz cym Rady uczestniczy em w posiedzeniu Zarz du Powiatu w sprawie
remontu „mostku mi ci”. Zwrócili my uwag  na jego z y stan techniczny, gro cy katastrof
budowlan  i konieczno  podj cia prac remontowych,

- odno nie „Borów Dolno skich”, które funkcjonuj  w chwili obecnej jako fundacja, istnieje
konieczno  przekszta cenia w stowarzyszenie. Jest propozycja, aby gminy tworz ce fundacj
przyst pi y do stowarzyszenia. Wst pnie koszt utrzymania biura stowarzyszenia i wykonania
strategii jest szacowany na oko o 10 tys.z  na gmin .

- 20 grudnia 2007 r. og osi em trzy konkursy ofert na realizacj  zada  publicznych „Organizacja
dzia alno ci szkoleniowej i wspó zawodnictwa sportowego o charakterze gminnym dzieci i

odzie y na terenie I owej, Konina aga skiego i Czernej.
- w terminie do 30 stycznia 2008 r. wp yn y trzy oferty: Klubu Sportowego „Vitrosilicon” w

owej i Towarzystwa Turystyczno-Sportowego „Orze ” z Konina aga skiego z którymi to
klubami zosta y podpisane stosowne umowy. Oferta Ludowego Zespo u Sportowego „Trys o”
w Czernej nie spe nia a kryteriów wyboru ofert i nie zosta a rozpatrzona. W zwi zku z
powy szym zosta  og oszony II  otwarty konkurs ofert z terminem sk adania ofert do 26 marca
br.  Do dnia dzisiejszego  nie wp yn a adna oferta.

- 11 stycznia 2008 r. przes em  do Kuratorium O wiaty w Gorzowie Wlkp. informacj  z
realizacji Programu „Pomoc pa stwa w zakresie do ywiania za 2007 rok.

- 18 stycznia 2008 roku dokona em rozliczenia rocznego z wykorzystania dotacji z zakresu
wiaty tj.
dofinansowania zakupu podr czników dla dzieci rozpoczynaj cych roczne przygotowanie
przedszkolne i nauk  w klasach I-III szko y podstawowej oraz zakupu jednolitego stroju dla
uczniów szkó  podstawowych i gimnazjów,
pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia szkolne,
sfinansowanie w ramach Rz dowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów
prowadz cych w zapewnieniu bezpiecze stwa warunków nauki, wychowania i opieki w
publicznych szko ach i placówkach „Monitoring wizyjny w szko ach i placówkach”.

- w zwi zku z rozszerzeniem zakresu adaptacji projektu sali gimnastycznej spowodowanego
konieczno ci  dostosowania zaprojektowanych rozwi za  technicznych do zmienionych
warunków przy czeniowych oraz nowymi ustaleniami programowymi w dniu 21 stycznia

      podpisa em aneks do umowy z terminem wykonania projektu do  dnia 31 marca 2008 r.
- w okresie sprawozdawczym w drodze komunalizacji przekazano Gminie I owa dzia ki nr 114 i

115/1 w I owej oraz nr 294/16 w Czy ówku,
- 17 stycznia podpisa em protokó  uzgodnie  dot. sprzeda y lokali mieszkalnych na rzecz

najemców w I owej przy ul.Pu askiego 4
- w dniu 23 stycznia podpisa em umowy notarialne dot. sprzeda y nieruchomo ci zabudowanej

po onej w Borowem 80, dzia ki nr 38 w Czy ówku oraz umow  u ytkowania wieczystego
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gruntu i przeniesienia w asno ci gara u przy ul.Okrzei w I owej,

- w dniu 21 lutego komisja przetargowa przeprowadzi a ze skutkiem pozytywnym przetarg na
sprzeda  dzia ki nr 679 w I owej przy ul. Hutniczej,

- w dniu 29 lutego odby em spotkanie z przedstawicielami Polskiego Zwi zku W dkarskiego (z
Zielonej Góry i I owej) oraz u ytkownika wieczystego dzia ki przy zalewie w Klikowie w
sprawie budowy elektrowni wodnej,

- w dniu 4 marca podpisa em umowy notarialne dot. sprzeda y lokali mieszkalnych na rzecz
najemców przy ul.Nadrzecznej 11/30 i ul. eromskiego 29/1 oraz warunkow  umow
sprzeda y dzia ki nr 471 w I owej przy ul.Ogrodowej,

- na 25 kwietnia wyznaczy em termin przetargu na sprzeda  dzia ki nr 687/10 w I owej przy
ul. aga skiej (przy Vitrosiliconie) oraz 6 dzia ek w Czernej (za sklepem) pod zabudow
mieszkaniow  jednorodzinn ,

- na 6 czerwca wyznaczy em termin przetargu na sprzeda  3 dzia ek le cych po pó nocnej
stronie autostrady,

- w okresie sprawozdawczym podpisa em 3 umowy dzier awy gruntu (2 w I owej i 1 w
m.Wilkowska),

- pozytywnie zaopiniowa em 5 poda  najemców o sprzeda  lokali mieszkalnych na ich rzecz
(ul.Borowska12/6, Traugutta 23/8, aga ska 25/5,Hutnicza 1/32 i Plac Wolno ci 9,

- w zwi zku z trzema nieskutecznymi przetargami na najem (przeprowadzonymi przez ZGKiM)
postanowi em przygotowa  do sprzeda y lokal u ytkowy przy ul.Pu askiego 18 (po dawnym
zak adzie kosmetycznym) .

- Wydano 14 decyzji o warunkach zabudowy.
- Wydano 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (1 decyzja – budowa zatoki

autobusowej i zagospodarowanie terenu  w Klikowie, 3 – decyzje na budow  kanalizacji w
owej: ul. aków, Sportowa i Piaskowa, 1 – decyzja dotycz ca budowy elektrowni wodnej w

Czernej).
- Rozpatrzono 1 wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji liniowej

polegaj cej na budowie wiat owodu awszowa – Lubsko, ze wzgl du na braki formalne, które
nie zosta y uzupe nione w okre lonym terminie, wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia.

- Rozpatrzono 1 wniosek o ustalenie lokalizacji linii do kruszenia st uczki szklanej, budowie
budynku malarni wraz z infrastruktur  techniczn , drogami wewn trznymi i placami
manewrowymi w I owej (dla „Vitrosilicon” S.A.) – planowana inwestycja znajduje si  na
dzia ce obj tej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wniosek zosta
zwrócony wnioskodawcy.

- Wydano 1 przeniesienie  decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby.
- Wydano 34 za wiadczenia okre laj ce przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania

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

- Wydano 2 wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego miasta I owa.
- Uzgodniono 1 projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania przy cza gazowego

do budynku jednorodzinnego w I owej.
- Rozpatrzono 3 pisma w sprawie uzgodnienia projektów budowy przy czy gazowych.
- Rozpatrzono 2 pisma w sprawie wej cia na teren dzia ek gminnych podczas prac budowlanych.
- Zamontowano 2 tabliczki wskazuj ce dojazd do ul. M skiej oraz tabliczk  z nazw  ulicy

Kolejowa.
- Zlecono ENEA S.A. podmostkowanie szafki zasilajacej na Pl. Wolno ci na dzie  31.12.2007 –

01.01.2008 r. W zwi zku z organizowan  imprez  sylwestrow .
- Zg aszane s  na bie co do ENEA S.A. informacje o braku o wietlenia ulicznego na terenie

gminy.
1. Drogi:

dostarczono 450 ton mieszanki bazaltowej do miejscowo ci: I owa, Borowe, Klików,
Jankowa aga ska, Czerna, Konin aga ski, Szczepanów, Kowalice, Wilkowiska,
Czy ówek do prac remontowych dróg,
dostarczono so tysom miejscowo ci: Konin aga ski, Czerna, Jankowa aga ska,
Borowe sprz t do prac porz dkowych na terenach wsi (taczki, opaty, szpadle, kosy,
siekiery, grabie),

ono bloki betonowe na drodze gminnej przy stacji AS k. Czernej w celu
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zabezpieczenia terenu przed dewastacj  i za miecaniem,
dostarczono 20 ton pospó ki do miejscowo ci Klików – zalew celem zabezpieczenia
terenu zniszczonego przez bobry,

2. Przeprowadzono procedur  ofertow  w sprawie wyboru urbanisty przygotowuj cego projekty
decyzji o warunkach zabudowy na rok 2008, wybrano ofert  pani Ewy Torbus z agania i
podpisano umow  na sporz dzanie projektów w/w decyzji na rok 2008.

3. Podpisano umow  na wykonywanie obowi zków inkasenta poboru op at targowych na terenie
miasta I owa na rok 2008 (Barbara Brzezicka)

4. Podpisano umow  na bie ce sprz tanie placu targowego oraz obs ug  kontenera sanitarnego
(ubikacji publicznej) na rok 2008 (Zofia Gedwi as)

5. Podpisano umow  na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy na rok 2008 (ZGKiM w
owej).
Wydano 14 decyzji zezwalaj ce na wycink  drzew

Wydano 2 decyzje odmowne na wycink  drzew

Wydano 6 za wiadcze  o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez rodziców wnioskodawców;

Zosta y wyci te drzewa w parku zgodnie z decyzj  konserwatora zabytków;

Zosta a podpisana umowa na wycink  drzew przy ul. Chrobrego

W zakresie sprawozdawczo ci:
Opracowano i przes ano sprawozdania:

Do Urz du Marsza kowskiego Departament Rolnictwa i Rozwoju WSI w Zielonej Górze
Sprawozdanie z inwestycji zaopatrzenia w wod  i sanitacji wsi za 2007 rok druk RRW-2
Do Zarz du Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze  - Sprawozdanie z realizacji
inwestycji w zakresie dróg gminnych na obszarach wiejskich za 2007 rok druk RRW-14
Do Lubuskiego Urz du Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim – Sprawozdanie
z realizacji zada  inwestycyjnych w zakresie gospodarki ciekowej w 2007 roku
za Aglomeracj  I owa

W zakresie Inwestycji:
podpisano umowy:

Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej systemu o wietlenia ulicznego na
terenie miasta i gminy I owa, termin realizacji do 30.09.2008r
Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudow  (uzbrojenie) dzia ek
budowlanych przewidzianych do sprzeda y przy ulicach aków, Sportowa i Piaskowa.

     Termin zako czenia prac 10.04.2008r.
Umowa na opracowania kosztorysowe, dokumentacj  przetargow  i nadzór budowlany
robót budowlanych na 2008 rok.
Przygotowano  umow  na  remont  dróg  gruntowych  w  I owej  z  Przedsi biorstwem  Trans-
Las. Termin realizacji do 30.04.2008r.

Zlecono:
Aktualizacj  kosztorysów na budow  sieci wodoci gowej w miejscowo ciach Jankowa aga ska i

Czy ówek.
Zlecono wycen  (opracowanie kosztorysu) budowy k adki pieszo-rowerowej na ulicy Dolanowo.
Zlecono remont  niesprawnej pompy pró niowej z systemu kanalizacji podci nieniowej
Zlecono wykonanie kosztorysu uzbrojenia terenów inwestycyjnych po onych przy drodze

krajowej A-18
Wyst piono:

Wyst piono z pismem do Zarz du Dróg Wojewódzkich o modernizacj  studzienki
ciekowej przy przystanku autobusowym w m. Borowe. Zgodnie z pismem zwrotnym

Studzienka b dzie przebudowana do 30.04.2008r.
Do Zarz du Województwa Lubuskiego o uj cie wysypiska w Czy ówku w „Planie
Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2008 – 2019”
Do Zarz du yckiego Zwi zku Gmin o uj cie rozbudowy lub rekultywacji wysypiska
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w Czy ówku w Studium Wykonalno ci Gospodarki odpadami w obr bie powiatów
arskiego i aga skiego

W zakresie opiniowania:
Zaopiniowano propozycj  Starosty Powiatowego o pozbawienie niektórych dróg powiatowych
na teranie Miasta i Gminy I owa, kategorii dróg powiatowych i zaliczenia
do kategorii dróg gminnych.
Zaopiniowano projekt studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy ary
Zaopiniowano projekt planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Osiedle kowa”
w aganiu

W zakresie podzia u gruntów:
Wydano 4-ry postanowienia o wst pnym podziale nieruchomo ci
Wydano 3-y decyzje o podziale nieruchomo ci

Inne:
Wszcz to post powanie w sprawie wydania decyzji o wysoko ci op aty (renty planistycznej) w
zwi zku z wej ciem w ycie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla
terenów dzia alno ci gospodarczej oraz w zwi zku ze sprzeda  cz ci dzia ek przez pana
Tomasza Boche skiego.

Przewodnicz cy Komisji sta ych Rady Miejskiej z yli sprawozdania z pracy Komisji za okres
mi dzysesyjny.

Ad. II pkt 2
Sprawozdania z dzia alno ci w 2007 roku:

- Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w I owej,
- p.o. Kierownika O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej
- Przewodnicz cej Gminnej Komisji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych w I owej
- Komendanta Komisariatu Policji w I owej
Sprawozdania w/w zosta y z one w biurze rady w miesi cu styczniu 2008r. Z tre ci
sprawozda  z dzia alno ci w 2007 roku zapozna y si  komisje sta e rady  na swoich posiedzeniach.
Na sesji rady miejskiej sprawozdania równie  zosta y omówione, za wyj tkiem sprawozdania
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w I owej, który jest na zwolnieniu lekarskim.

Ad. II pkt 3
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych:

Anna Michalczuk – Radna
Wskaza a, e istnieje mo liwo  wykorzystania rodków Ministerstwa Kultury na remont Biblioteki
Miejskiej w I owej nawet do kwoty 200 tys.z , czy w tym celu podj to jakie  kroki.

Ma gorzata P kala – Radna
Zapyta a, czy w ramach prac interwencyjnych lub prac spo ecznie u ytecznych mo na wykona  na
stacji PKP w I owej prace porz dkowe oraz ustawi awki dla podró nych.

Zaproponowa a organizowanie spotka  z mieszka cami z udzia em radnych, przedstawicieli urz du i
jednostek organizacyjnych gminy.

Ponownie poruszy a spraw  drogi nr 296 w Czernej, jej stanu, stanu poboczy i braku chodnika.
Poinformowa a, e mieszka cy s  bardzo zdeterminowani. Dodatkowo sytuacj  pogarsza
niedostateczne o wietlenie uliczne i umieszczenie np. znaku informuj cego o przej ciu dla pieszych,

nie w miejscu s abo o wietlonym. Mo e warto by oby rozpatrzy  mo liwo  umieszczenia
oznakowania poziomego na jezdni w najbardziej niebezpiecznych miejscach np. przed ukiem drogi.

Ci gle narastaj cym problemem jest pogarszaj cy si  stan dawnego pa acu w Czernej, którego
ciciele nie dbaj  o jego stan. W tej chwili grozi on katastrof  budowlan , a znaki wskazuj  go,

jako atrakcj  turystyczn  wsi Czerna.
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Zygmunt Sygnowski – Radny
Poprosi  o zwrócenie szczególnej uwagi i zainteresowanie si  wykonywanymi pracami przez

ciciela drogi przy przebudowie studzienki i chodnika przy przystanku autobusowym w Borowem.

Jolanta Markilewicz – Radna
Zwróci a si  o napraw  dróg gminnych (Blacharska, eromskiego).
Wnioskowa a o umieszczenie w przysz orocznym kalendarzu zbiórki surowców wtórnych odbioru
tych surowców w dacie poprzedzaj cej wi ta Wielkanocne, ze wzgl du na wiosenne porz dki w tym
okresie.

Jerzy Rodak – Radny
Poprosi  o podanie informacji na temat budowy k adki dla pieszych przy ulicy M skiej, wskaza  na
konieczno  za atania dziur przy ulicy M skiej, Traugutta i Pu askiego.
Odniós  si  do sprawy tzw. „mostku mi ci”, który wed ug zarz dcy drogi jest typowym obiektem
zabytkowym, a nie urz dzeniem drogowym. W pewnych okresach czasu gmina deklarowa a swój
udzia  w jego remoncie. Konserwator Zabytków odcina si  od mo liwo ci finansowania jego naprawy.
Obiekt zostanie wyremontowany ze rodków powiatu, by  mo e kosztem innych zada  (planowany
koszt 300 tys.z ). Rozpocz cie remontu b dzie wymaga o tak e uzyskania zgody od gminy na wej cie
na teren. Personalizowanie mojej osoby z tym mostkiem jest niepowa ne ze strony pana
przewodnicz cego. Oczekuje si  tak e w tej chwili, e gmina dofinansuje remont tego bardzo
atrakcyjnego miejsca.

Miros aw Wdowiak – Przewodnicz cy Rady Miejskiej
Atrakcyjno  tego obiektu jest spraw  drugorz dn , chodzi o zagro enie dla ludzi i pojazdów. Opinie
Pana Rodaka wyra one na posiedzeniu Zarz du Powiatu zosta y odebrane jako wr cz przeciwne
interesowi mieszka ców gminy.

Jerzy Rodak – Radny
Powtórzy , i  sprawy tej nie mo na personalizowa , e obiekt nie jest urz dzeniem in ynieryjnym
zwi zanym z drog , lecz obiektem zabytkowym, który zgodnie z ustaleniami zostanie
wyremontowany.

Ad.II pkt 4
Przyj cie uchwa  w sprawie:
1) wyra enia zgody na wydzier awienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu

stanowi cego cz  dzia ki ozn. ewid. nr 105/1 po onej w m. Klików gm. I owa
Projekt uchwa y omówi  p. Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej.
Poinformowa , e projekt dotyczy wyra enia zgody na zawarcie z Polsk  Telefoni  Cyfrow  Sp. z o.o.
z siedzib  w Warszawie umowy dzier awy w drodze bezprzetargowej na czas okre lony 10 lat.

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

2) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od op aty z tytu u przekszta cenia prawa
ytkowania wieczystego w prawo w asno ci w odniesieniu do gruntu ozn. dzia  nr 175 w

Koninie aga skim gm. I owa stanowi cego w asno  Gminy I owa
Pan Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej poinformowa , e projekt
dotyczy Pa stwa Wandy i Zbigniewa Kosteckich.
Rada Miejska po zapoznaniu si  z projektem uchwa y wyrazi a zgod  na udzielenie przez Burmistrza
Gozdnicy bonifikaty w wysoko ci 50%.

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.
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3)  wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od op aty z tytu u przekszta cenia prawa

ytkowania wieczystego w prawo w asno ci w odniesieniu do gruntu ozn. dzia  nr 175 w
Koninie aga skim gm. I owa stanowi cego w asno  Gminy I owa

Pan Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej poinformowa , e projekt
dotyczy Pani Cecylii Bas.
Rada Miejska po zapoznaniu si  z projektem uchwa y wyrazi a zgod  na udzielenie przez Burmistrza
Gozdnicy bonifikaty w wysoko ci 50%.

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

4)  wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od op aty z tytu u przekszta cenia prawa
ytkowania wieczystego w prawo w asno ci w odniesieniu do gruntu ozn. dzia  nr 175 w

Koninie aga skim gm. I owa stanowi cego w asno  Gminy I owa
Pan Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej poinformowa , e projekt
dotyczy Pa stwa El biety i Adama Gliniak.
Rada Miejska po zapoznaniu si  z projektem uchwa y wyrazi a zgod  na udzielenie przez Burmistrza
Gozdnicy bonifikaty w wysoko ci 50%.

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

5) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od op aty z tytu u przekszta cenia prawa
ytkowania wieczystego w prawo w asno ci w odniesieniu do gruntu ozn. dzia  nr 1107 w

owej przy ul. Zacisze stanowi cego w asno  Gminy I owa
Pan Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej poinformowa , e projekt
dotyczy Pa stwa Ma gorzaty i Bogus awa Szymkiewicz.
Rada Miejska po zapoznaniu si  z projektem uchwa y wyrazi a zgod  na udzielenie przez Burmistrza

owej bonifikaty w wysoko ci 50%.

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

6) zmiany programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych dla gminy I owa
na 2008 rok

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y, szczególnie wskaza  na zmiany w
preliminarzu wydatków Gminnej Komisji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych w I owej.

ówna zmiana polega na przeznaczeniu rodków w kwocie 22.562,00z   na wydatki inwestycyjne tj.
budow  placu zabaw na terenie miasta.

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

7) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszka cami gminy I owa
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y i poinformowa , e istnieje
konieczno  przyj cia nowej tre ci uchwa y dostosowanej do obecnie obowi zuj cych przepisów.
Dotychczasowa uchwa a spe ni a swoje zadanie w przypadku dotad przeprowadzanych konsuktacji. W
najbli szym czasie niezb dnym staje si  podj cie prac nad nowymi statutami so ectw, które zgodnie z
ustawa o samorz dzie gminnym wymagaj  przeprowadzenia konsultacji. Przedstawiony projekt
uchwa y wydaje si  by  bardziej uniwersalny w stosunku do dotychczasowej uchwa y.
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osowanie uchwa y:

W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

8) regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia i dodatku mieszkaniowego dla
nauczycieli w szko ach i przedszkolach prowadzonych przez Gmin  I owa

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y i poinformowa , e wynagrodzenie
 nauczycieli sk ada si  z nast puj cych elementów:
- wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatków za wys ug  lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,
- wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora nych zast pstw,
- nagród (jubileuszowych i nagród ze specjalnego funduszu nagród) i innych wiadcze  wynikaj cych

ze stosunku pracy, to jest: dodatków za uci liwo  pracy, dodatkowego wynagrodzenia za prac  w
porze nocnej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zasi ku na zagospodarowanie. odpraw
emerytalnych rentowych i z tytu u rozwi zania stosunku pracy w sytuacjach przewidzianych w
Karcie Nauczyciela.

Do wynagrodzenia nie wlicza si  natomiast wiadcze  z zak adowego funduszu wiadcze  socjalnych
i dodatków socjalnych okre lonych w art. 54 - dodatku wiejskiego i nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego.
Minister w ciwy ds. o wiaty i wychowania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu
zawodowego okre la:
- wysoko  minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego,
- szczegó owe zasady zaszeregowania,
- sposób obliczania wysoko ci stawki wynagrodzenia zasadniczego,
- wykaz stanowisk oraz dodatkowych zada  i zaj  uprawniaj cych do dodatku

funkcyjnego
- ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego.

Z kolei rada gminy okre la dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze
regulaminu:
• wysoko  stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegó owe

warunki ich przyznawania,
• szczegó owe warunki przyznawania dodatku za wys ug  lat,
• szczegó owe warunki obliczania i wyp acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny

dora nych zast pstw,
• wysoko  podwy szonych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli,
w taki sposób, aby rednie wynagrodzenia nauczycieli, sk adaj ce si  z wynagrodzenia
zasadniczego i sk adników, odpowiada y na obszarze dzia ania danej gminy co najmniej
wielko ciom okre lonym w art. 30 ust. 3 i 4 Karty nauczyciela.
Ponadto mo e okre li  wysoko  i szczegó owe zasady przyznawania oraz wyp acania
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego na terenie wsi lub w mie cie licz cym do 5000
mieszka ców.

Wyci g z Karty Nauczyciela:
Art. 30. ust. 1 KN - Wynagrodzenie nauczycieli, z zastrze eniem art. 32, sk ada si  z:

 1) wynagrodzenia zasadniczego;
 2) dodatków: za wys ug  lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy;
 3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora nych zast pstw;

4) nagród i innych wiadcze  wynikaj cych ze stosunku pracy, z wy czeniem wiadcze
z zak adowego funduszu wiadcze  socjalnych i dodatków socjalnych okre lonych w
art. 54.
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 Art.  30  ust.  3  KN - rednie wynagrodzenie nauczyciela sta ysty stanowi co najmniej 82 % kwoty

bazowej, okre lanej dla nauczycieli corocznie w ustawie bud etowej.
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy – Karta
Nauczyciela (Dz.U. Nr 247, poz. 1821) w roku 2008 kwota bazowa dla nauczycieli,
o której mowa w art. 30 ust. 3 i art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela wynosi 2074,15 z .

Art. 30 ust. 4 KN - rednie wynagrodzenie pozosta ych nauczycieli stanowi dla:
 1) nauczyciela kontraktowego - 125 %,
 2) nauczyciela mianowanego - 175 %,
 3) nauczyciela dyplomowanego - 225 %

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3.

Art.  30  ust.  6  KN  - Organ prowadz cy szko  b cy jednostk  samorz du terytorialnego,
uwzgl dniaj c przewidywan  struktur  zatrudnienia, okre la corocznie dla
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu
obowi zuj cego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia:
1) wysoko  stawek dodatków, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Karty

Nauczyciela, oraz szczegó owe warunki przyznawania tych dodatków, z
zastrze eniem art. 33 i 34,

2) szczegó owe warunki obliczania i wyp acania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny dora nych zast pstw, z zastrze eniem art. 35
ust. 3,

3) wysoko  i warunki wyp acania sk adników wynagrodzenia, o których
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 KN, o ile nie zosta y one okre lone w ustawie
lub w odr bnych przepisach

- w taki sposób, aby rednie wynagrodzenia nauczycieli, sk adaj ce si  ze
sk adników, o których mowa w ust. 1, odpowiada y na obszarze dzia ania danej
jednostki samorz du terytorialnego co najmniej rednim wynagrodzeniom
nauczycieli, o których mowa odpowiednio w ust. 3 i 4 KN.

Art. 39.  ...........
3. Wynagrodzenie wyp acane jest nauczycielowi miesi cznie z góry w pierwszym dniu miesi ca. Je eli

pierwszy dzie  miesi ca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wyp acane jest w dniu
nast pnym.

4. Sk adniki wynagrodzenia, których wysoko  mo e by  ustalona jedynie na podstawie ju  wykonanych prac,
wyp aca si  miesi cznie lub jednorazowo z do u w ostatnim dniu miesi ca. Je eli ostatni dzie  miesi ca jest
dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wyp acane jest w dniu poprzedzaj cym ten dzie , a w
wypadkach szczególnie uzasadnionych wynagrodzenie mo e by  wyp acone w jednym z ostatnich pi ciu dni
miesi ca lub w dniu wyp aty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3.

Art. 73. ...............
6. Nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do

comiesi cznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wys ug  lat oraz prawo do innych wiadcze
pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54.

7.
PROJEKT REGULAMINU NA 2008 ROK

Niniejszy regulamin nie wprowadza zasadniczych zmian zarówno w zakresie wysoko ci nale nych
nauczycielom dodatków jak i szczegó owych zasad ich przyznawania. Cztery zmiany, jakie
wprowadzono do niniejszego regulaminu w porównaniu z regulaminem obowi zuj cym w 2007 r.,
wynika z uzgodnie  dokonanych ze zwi zkami zawodowymi z dnia 6 marca 2008 r. Zmiany te
dotycz :

1) § 11 ust. 1 pkt 1; uzgodniono zwi kszenie wysoko ci rodków na dodatki motywacyjne
nauczycieli z 1% do 1,6% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w danej szkole (bez
wynagrodzenia zasadniczego dyrektora),

2) § 14; uzgodniono podniesienie dolnej wysoko ci dodatku funkcyjnego dla dyrektora szko y lub
gimnazjum licz cej do 10 oddzia ów z 30% do 35% stawki najni szego wynagrodzenia
nauczyciela sta ysty posiadaj cego tytu  zawodowy magistra z przygotowaniem
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pedagogicznym,

3) § 15 pkt 3; uzgodniono zwi kszenie wysoko ci dodatku funkcyjnego przys uguj cego
nauczycielowi b cego wychowawc  z 8% do 9% stawki miesi cznej wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela sta ysty z przygotowaniem pedagogicznym,

4) § 23 pkt 3; uzgodniono zwi kszenie kwoty z tytu u trudnych warunków pracy nauczycieli
szkó  podstawowych prowadz cych zaj cia w klasach czonych z kwoty 1,40 do kwoty 2,00

 za ka  przepracowan  w tych klasach godzin  nauczania.

W zwi zku z tym, e na dzie  sporz dzania niniejszej informacji nie zosta o podpisane rozporz dzenie
dotycz ce minimalnych stawek wynagrodze  nauczycieli w 2008 roku, poni ej zamieszczamy tabel  z
propozycja tych stawek zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej:

WYSOKO MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W
OTYCH

(projekt na 2008 rok)

Stopnie awansu zawodowego
Poziom wykszta cenia Nauczyciel

sta ysta
nauczyciel

kontraktowy
nauczyciel

mianowany
nauczyciel

dyplomowany

1
Tytu  zawodowy magistra

z przygotowaniem
pedagogicznym

1 418 1 644 2 014 2 380

2

Tytu  zawodowy magistra
bez przygotowania

pedagogicznego, tytu
zawodowy licencjata

(in yniera) z
przygotowaniem
pedagogicznym

1 248 1 440 1 755 2 072

3

Tytu  zawodowy licencjata
(in yniera) bez
przygotowania

pedagogicznego, dyplom
uko czenia kolegium
nauczycielskiego lub

nauczycielskiego kolegium
zyków obcych

1 101 1 270 1 540 1 811

4 Pozosta e wykszta cenie 948 1 091 1 311 1 536

Pomimo braku ww. rozporz dzenia, projekty regulaminów wynagradzania nauczycieli na 2008 rok
zostaj  przedstawione do zatwierdzenia, gdy  ostateczny termin ich uchwalenia przez rad  gminy
wyznaczony zosta  na dzie  5 kwietnia 2008 r. (dwa miesi ce od opublikowania ustawy bud etowej na
2008 rok).

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

9) stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 przez
Burmistrza I owej

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y i poinformowa , e

zgodnie z przepisami ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (ustawa z dnia 12 grudnia

1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery bud etowej DZ. U.

Nr 160, poz. 1080 z pó n. zm.) prawo do otrzymywania tego wynagrodzenia przys uguje
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pracownikom samorz dowych jednostek bud etowych pod warunkiem przepracowania u danego

pracodawcy ca ego roku kalendarzowego lub proporcjonalnego wynagrodzenia rocznego po

przepracowaniu co najmniej 6 miesi cy, poza wyj tkami okre lonymi w art. 2 ust. 3 wspomnianej

ustawy.

Pracownikami samorz dowymi zatrudnionymi w samorz dowych jednostkach bud etowych s

pracownicy urz dów w rozumieniu art. 1 ustawy o pracownikach samorz dowych (ustawa z dnia 22

marca 1990r. o pracownikach samorz dowych Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z pó n. zm.), do

których w my l art. 2 pkt 1 tej ustawy zaliczy  nale y Burmistrza I owej.

Wobec faktu, i  do w ciwo ci rady gminy nale y ustalanie wynagrodzenia wójta, burmistrza,

prezydenta miasta, a zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego S du  Administracyjnego zaj tym w

wyroku z dnia 17 pa dziernika 2007 r. dodatkowe wynagrodzenie roczne mie ci si  w poj ciu

wynagrodzenia -  podj cie uchwa y o stwierdzeniu nabycia uprawnienia do dodatkowego

wynagrodzenia rocznego przez Burmistrza I owej za rok 2007 jest zasadne.

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

10) przyj cia Strategii Rozwoju Gminy I owa na lata 2008 – 2013
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y i poinformowa  o g ównych
kierunkach rozwoju Gminy I owa obj tych strategi , wskaza  na metodologi  opracowania za  do
strategii i zakres dokumentów.

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

11) przyj cia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy I owa na lata 2008 - 2015
Pan Roman Andzel - Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y, wskaza , i  w/w plan powinien by  co
roku weryfikowany, a nasz  gmin  oceniono jako „biedn ”.
Pan Jerzy Rodak – Radny zapyta , co ze sprawno ci  kanalizacji w mie cie I owa.
Sekretarz Gminy poinformowa , e jest to sprawa eksploatacji, a nie inwestycji.
Pan Piotr Kowalski – Kierownik Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej
powiedzia , e w sieci kanalizacyjnej wyst puj  nieszczelno ci i inne wady spowodowane wadliwym

eniem rur. By  mo e budowa dodatkowej pompowni poprawi aby sytuacj . Na wiosn  planowane
jest odkopanie ko cówek w sieci i ich sprawdzenie, zakup zgrzewarki do rur w ramach posiadanych
przez zak ad rodków w celu wykonywania napraw we w asnym zakresie oraz wstawienie studzienek
rewizyjnych.
Adam Gliniak – Burmistrz poinformowa , e wykonawca sieci splajtowa , jednak e by a gwarancja
ubezpieczeniowa tej inwestycji i pierwszy okres po jej wykonaniu powinien by  by  wykorzystany na
wyegzekwowanie w ciwego funkcjonowania tej kanalizacji. Z tego wzgl du, e kanalizacja
fragmentami nie mog a by  oddawana, ona musia a by  oddawana w ca ci, co wynika z zasady jej
dzia ania. Budowa nowej przepompowni b dzie mia a sens, gdy zlikwidowane zostan  nieszczelno ci.
Zwróci  tak e uwag , e przy opracowywaniu strategii ta sprawa nie zosta a uznana za wa  przez
mieszka ców gminy. My widzimy problem, bo si  z nim borykamy na co dzie . Bie ca eksploatacja,
wstawianie studzienek rewizyjnych i eliminacja nieszczelno ci powinna poprawi  sytuacj .

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.
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Ad. II pkt 5
Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej
za przyj ciem protoko u g osowa o – 14 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 0

Ad. II pkt 6
Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Adam Gliniak – Burmistrz

- faktycznie jest  mo liwo  pozyskania rodków na instytucje kultury z Ministerstwa Kultury.
Jednak e, eby taki projekt móg  zaistnie  nale y wy rodki na wykonanie projektu
technicznego. Dlatego poleci em zebranie ofert na wykonanie w celu okre lenia wysoko ci
rodków na jego realizacj . Do dnia dzisiejszego nie ma jeszcze tych ofert, jednak koszt

projektów technicznych w chwili obecnej jest bardzo wysoki bez gwarancji pozyskania
rodków na realizacj  zadania. B dziemy nad tym pracowa , na wiele zada  mo na pozyska

pieni dze, ale pewne ramy stanowi bud et gminy i tylko przemodelowanie wydatków
bud etowych mo e umo liwi  wykonanie dodatkowych projektów nie obj tych tym bud etem
i by o zgodne z nasz  strategi ,

- faktycznie wyst powali my do PKP i dalsze wyst powanie mo e nie rozwi za  problemu, by
mo e niezb dne b dzie wykonanie zast pcze, mo e wykonamy jednorazowo porz dki
pracownikami interwencyjnymi, jednak trzeba mie wiadomo , e nie s  to pracownicy
darmowi. Poniewa  Pan Radny Sygnowski w trakcie udzielania odpowiedzi na interpelacje
sugerowa  przej cie budynku stacji na mieszkania socjalne, Burmistrz poinformowa , e
przej cie obiektu nie wchodzi w rachub , bo to nie rozwi e problemu porz dków na samej
stacji PKP, a wolne pomieszczenia (kasa, poczekalnia) wymagaj  du ych nak adów, aby
wykona  tam mieszkania socjalne, otrzymaliby my tylko dodatkowy obiekt do utrzymania,

- kwiecie  jest dobrym miesi cem na organizacj  spotka  z mieszka cami, w których pa stwo
radni z pewno ci  te  ch tnie we miecie udzia ,

- droga w Czernej b dzie priorytetem województwa, odcinek od autostrady do agania ma by
w ca ci przebudowany. Trudno mówi  o konkretnych datach, by o to w planie na pi  lat od
roku 2008,

- sprawa pa acu w Czernej ci gnie si  wiele lat, przyczyn  takiej sytuacji jest to, e podmiot,
który jest jego w cicielem faktycznie nie funkcjonuje. Gmina nie mo e wchodzi  tam z
zabezpieczeniem i kosztami, b dziemy nadal pisa  w tej sprawie do nadzoru budowlanego i do
Konserwatora Zabytków,

- przebudowa w ci gu drogi wojewódzkiej w Borowem zostanie dopilnowana przez
pracowników  referatu  gospodarki komunalnej,

- poprawa dróg nast pi w najbli szym czasie, jak warunki atmosferyczne b  sprzyja , gdy
wiele zale y przede wszystkim od pogody, tam gdzie warunki na drodze wymagaj  prac

cznych to drogi b  równane w ramach prac spo ecznie u ytecznych, a w innych miejscach
prace wykona równiarka,

- w sprawie k adki na ul. M skiej w tej chwili jeste my na etapie wydawania decyzji
lokalizacyjnej celu publicznego typu k adka, w dalszej kolejno ci zostanie sporz dzony projekt
i wykonanie zadania. Niestety to wymaga czasu w celu zgodnego z prawem wykonania
przedsi wzi cia,

- chcia bym si  jeszcze ustosunkowa  do wypowiedzi radnego Rodaka zwi zanej z nasz
obecno ci  na posiedzeniu Zarz du Powiatu aga skiego. Nie wiem jak odebra  Pana
wypowiedzi, czy jako pracownika powiatu, czy jako radnego, bo na posiedzeniu Zarz du
przedstawi  Pan bardzo adnie sprawy techniczne tego mostku, natomiast ja od pracownika
zawsze dam faktów, a nie opinii. Gdyby Pan sko czy  na faktach to by by Pan wtedy
pracownikiem powiatu i w ciwie zachowa by si  Pan wobec Starosty. W momencie, kiedy
Pan wyra a swoje osobiste opinie  na ten temat i jakie  tam historie przytacza to takie
zachowanie k óci si  z funkcj  w jakiej Pan wyst puje. Razem z Przewodnicz cym Rady
stwierdzili my, e dziwna by a to wypowied , gdy  nie by a ona w interesie gminy. Gdyby Pan
przedstawi  fakty by oby wszystko dobrze, niepotrzebne by y Pana opinie.
Odnosz c si  jeszcze do Pana propozycji w sprawie udzia u gminy w remoncie „mostku
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mi ci” te  rodzi si  w tpliwo  w jakiej roli Pan wyst puje, czy jako radny, czy jako
pracownik powiatu. Wszyscy rozumiemy, e pieni dzy w powiecie nie ma, tak samo jak nie
ma w naszym bud ecie na to zadanie. W celu dofinansowania tego remontu nale oby
zrezygnowa  z realizacji innego zadania (np. budowy k adki przy ul. M skiej) lub ograniczy
wykonanie innych, poniewa rodki na ten remont nie s  zagwarantowane i obj te bud etem
gminy na 2008 rok.
Pan Rodak odniós  si  do wypowiedzi Burmistrza i powiedzia , e Jego wypowied  na
posiedzeniu Zarz du Powiatu nie by a opini  lecz jedynie stwierdzeniem.

Pan Piotr Kowalski – Kierownik Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej
Odniós  si  do mo liwo ci zmiany kalendarza zbiórki surowców wtórnych. Poinformowa , e
dotychczasowe rozwi zanie utrwali o si  mieszka com, którzy nie zg aszaj  potrzeby zmiany
terminów odbioru. Proponuje wi c zachowanie obecnie obowi zuj cego sposobu ustalania
terminów odbioru surowców wtórnych.

Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformowa , e zawi za o si  Forum Przewodnicz cych
Rad Gmin i Powiatów. Przewodnicz cy rad zostali zaproszeni do przyst pienia do Forum.
Takie przyst pienie zdaniem Przewodnicz cego wymaga decyzji Rady Miejskiej oraz wi e si
z  p aceniem  sk adki  cz onkowskiej.  Spotkania  maj  si  odbywa  raz  na  kwarta ,   w  ramach
sk adki cz onkowskiej oferowane s  równie  szkolenia. Zg osi  wniosek o przygotowanie
projektu uchwa y w sprawie delegowania Przewodnicz cego Rady Miejskiej do Forum
Przewodnicz cych Rad Gmin i Powiatów.

osowanie wniosku:
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych
za przyj ciem wniosku g osowa o – 11 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  - 3

Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformowa , e spraw   dofinansowania z bud etu gminy
przebudowy lokalu przy ul. Kolejowej 7 wynajmowanego na dzia alno  NZOZ „SALUS”  komisje
sta e rady wst pnie rozpatrywa y, nie mniej zmieni y si  przepisy prawne i czas konieczny do
przystosowania tego typu obiektów zosta  przed ony i teraz nie ma obowi zku do ko ca 2008 roku
przystosowania tego lokalu do wymogów okre lonych przez Ministerstwo Zdrowia. Jednocze nie
Przewodnicz cy Rady poinformowa , e przeprowadzi  z kierownikiem Zak adu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej rozmow  w tej sprawie  i jest propozycja, eby Komisja do
Spraw Publicznych Rady Miejskiej w I owej, jako najbardziej kompetentna w tej kwestii wspólnie z
kierownikiem Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej i Pani  Falandysz
prowadz  dzia alno  praktyki lekarskiej NZOZ „SALUS” spotkali si  i ustalili szczegó y i
przedstawili informacje Radzie Miejskiej w tej sprawie.
Pan kierownik Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i I owej stwierdzi , i  nie wiadomo
na dzisiaj o jakich pieni dzach mówimy. Dopóki nie wiadomo o jak  kwot  chodzi, co jest zakresem
robót, to trudno dzisiaj o tym mówi . Je eli b dzie wiadomo co trzeba zrobi , ustalimy co jest po
stronie w ciciela, bo tylko mo na mówi  o trwa ych ulepszeniach, natomiast to co znajduje si  po
stronie najemcy, jest spraw  najemcy i b dzie obci  koszty najemcy. Wszystko powinno by
udokumentowane fakturami, aby nie by o podwójnego robienia kosztów. I wtedy na zasadzie
wzajemnego zrozumienia, spisania obowi zków stron, przedstawienia kosztorysu wst pnego
inwestorskiego mo na decyzje podejmowa . Inaczej nie mo na dzia .
Ad.II pkt 7
Wobec  wyczerpania si   porz dku  obrad  Pan Miros aw Wdowiak - Przewodnicz cy Rady
Miejskiej  zamkn   obrady XIV sesji  Rady Miejskiej  w I owej.
Na tym protokó  zako czono. Protokó  zawiera 14 stron, ponumerowanych od 1 do 14
Sesja trwa a nieprzerwanie  od godz. 1400 do godz. 1745

Protoko owa a:

Ma gorzata Kondraciuk


