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PROTOKÓ

Nr XIX/08

z sesji Rady Miejskiej w I owej
z dnia 20 listopada 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) i otworzy obrady XIX 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. Rymarowicz Krystyna
10. Sawicki Marek
11. S omi ski Tomasz
12. Suchodolski Krzysztof
13. Sygnowski Zygmunt
14. Wdowiak Miros aw
Nieobecny: Rodak Jerzy
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) Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego
4) Dariusz Nied wiecki – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
5) Piotr Kowalski – Kierownik Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej
6) Maria arska – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w I owej
7) Jan Woronik – G ówny Specjalista ds Inicjatyw Gospodarczych
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
- Informacja dot. analizy o wiadcze maj tkowych z onych Burmistrzowi I owej
- Informacja dot. analizy o wiadcze maj tkowych z onych przez radnych Rady
Miejskiej w I owej za 2007 rok.
2. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.
3. Przyj cie uchwa w sprawie:
1) Uchwalenia „Programu wspó pracy gminy I owa z organizacjami pozarz dowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia alno ci
po ytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku” – referuje Sekretarz Gminy
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2) Podj cia zobowi zania w zakresie inwestycji pod nazw „Poprawa bezpiecze stwa ruchu
drogowego poprzez przebudow ulicy Ogrodowej nr 101114F w I owej” – J. Woronik
ówny Specjalista do Spraw Inicjatyw Gospodarczych
4. Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Zako czenie XIX sesji Rady Miejskiej w I owej.
Porz dek obrad zosta przyj ty bez uwag.
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 wrze nia 2008r. do dnia 20 listopada 2008r. i tak:
W celu pozyskania rodków z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zosta
ony stosowny wniosek na dofinansowanie z funduszy europejskich inwestycji pn.
„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej”. Czekamy na
rozstrzygni cie konkursu i wi ce decyzje w tej sprawie.
W Starostwie Powiatowym w aganiu odby o si spotkanie w sprawie propozycji
dofinansowania Policji i Pa stwowej Stra y Po arnej przez gminy oraz szczepie ochronnych
przeciwko brodawczakowi szyjki macicy.
Uczestniczy em w spotkaniu Zrzeszenia Wójtów i Burmistrzów, na którym omawiano mi dzy
innymi problemy wynikaj ce z opó nie wdro enia Lubuskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego oraz nowy harmonogram jego wdro enia. Marsza ek chce uruchomi wszystkie
dzia ania z pocz tkiem przysz ego roku i w wi kszo ci dzia
zrobi tylko jeden nabór
wniosków.
Po rozmowie z Wicewojewod Janem wirepo w obecno ci Przewodnicz cego Rady Miejskiej
wyst pi em do Wojewody Lubuskiego z wnioskiem o pomoc finansow w budowie wodoci gu
w Jankowej ag. i Czy ówku w zwi zku z drastycznym obni eniem si poziomu wody
gruntowej. Te sprawy porusza em tak e w rozmowach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
rodowiska .
Odby o si Zgromadzenie
yckiego Zwi zku Gmin, na którym zaproponowano zmiany w
Statucie do przyj cia przez rady gmin, przyj to propozycj bud etu uwzgl dniaj
realizacj
zadania „Gospodarka odpadami powiatu arskiego i aga skiego”. Wyst puj problemy z
wy onieniem firmy do wykonania dokumentacji niezb dnej do z enia wniosku o
dofinansowanie zadania, zak adany koszt 125 tys. z otych, a oferta przewiduje ponad 300 tys.
otych.
W okresie mi dzysesyjnym prowadzono intensywne prace i uzgodnienia niezb dne dla
opracowania projektów uchwa na dzisiejsz i przysz e sesje.
Rozstrzygni to nabór na stanowisko kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, z dniem 6
listopada br. na tym stanowisku zosta zatrudniony Pan Dariusz Nied wiecki.
Wydano 11 decyzji o warunkach zabudowy.
Wydano 35 za wiadcze okre laj cych przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub w studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy I owa.
Uzgodniono 5 projektów inwestycji (dotycz cych przy czy energetycznych, gazowych na
terenie gminy).
Wydano 2 decyzje wymierzaj ce kar za samowolne zaj cie pasa drogowego oraz
umieszczenie urz dze obcych w pasie drogi gminnej (ul. Ko ciuszki-przy cze gazowe,
wykonawca - firma Nadziejko).
Komunikacja – uzgodniono wykonywanie przewozów regularnych osób na linii
komunikacyjnej aga ul. Rynek – I owa– Gozdnica.
Podci to ga zie powoduj ce uszkodzenia o wietlenia drogowego oraz ograniczenie
widoczno ci na drogach (ul. eromskiego, Pu askiego, B.Chrobrego, Borowe dz. nr 523).
Pomalowano przystanki autobusowe w I owej przy ul. Pu askiego oraz w Klikowie.
Wydano 13 decyzji zezwalaj ce na wycink drzew ze zwolnieniem z op at za wycink .
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Wydano 2 decyzje zmieniaj ce decyzj zezwalaj
na wycink drzew w zakresie
przed enia terminu wycinki.
Wydano 1 decyzje odmown wszcz cia post powania w zakresie legalno ci nasadzenia drzew
i nakazie wycinki drzew na dzia ce w Koninie aga skim.
Staro cie
aga skiemu postanowieniem przekazano wed ug w ciwo ci wniosek
o wycink drzewa rosn cego na dzia ce w ciciela prywatnego i na dzia ce gminnej –
otrzymano decyzj zezwalaj
na wycink drzewa.
Wyst piono do Starosty aga skiego i otrzymano decyzj zezwalaj
na wycink siedmiu
drzew na dzia kach gminnych w I owej na których planowana jest budowa hali sportowej.
Wyst piono do Starosty aga skiego i otrzymano decyzj zezwalaj
na wycink robinii
bia ej rosn cej w pasie drogi gminnej przy ul. Konopnickiej.
Wyst piono do Starosty aga skiego i otrzymano decyzj zezwalaj
na wycink obumar ego
drzewa rosn cego przy ul. Pu askiego.
Wyst piono do Starosty aga skiego i otrzymano decyzj zezwalaj
na wycink obumar ej
sosny wejmutki rosn cej na terenie stadionu miejskiego w I owej.
Wyst piono do Starosty aga skiego i otrzymano decyzj zezwalaj
na wycink drzewa
rosn cego na dzia ce prywatnej i dzia ce gminnej.
Wyst piono do Starosty aga skiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycink drzew
rosn cych na terenie cmentarza komunalnego w I owej.
Wyst piono do Starosty aga skiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycink drzew
rosn cych w pasie drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 646/2 w obr bie Konin aga ski
(dojazd do planowanej inwestycji ESA TRUCKS).
Wydano 2 decyzje o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsi wzi cia
dla przedsi wzi polegaj cych na:
- „Budowie Ma ej Elektrowni Wodnej w obr bie Kowalice gmina I owa” – inwestor Stanis aw
Kulka
- „Budowie Stacji Obs ugi Transportu Ci kiego w obr bie Konin aga ski” – inwestor ESA
TRUCKS.
Wydano postanowienie w którym odst piono od sporz dzenia raportu oddzia ywania na
rodowisko dla przedsi wzi cia polegaj cego na „Lokalizacji linii do kruszenia st uczki
szklanej z w asnej produkcji, budowie malarni zniczy z niezb dn infrastruktur techniczn ,
drogami wewn trznymi i placami manewrowymi” – inwestor „Vitrosilicon” S.A.
Zosta y wydane opinie Wojewody dotycz cych zakresu i wysoko ci szkód spowodowanych
kl sk suszy oszacowanych przez Komisj powo an przez Wojewod Lubuskiego dla
rolników z terenu Gminy I owa.
Zosta a przeprowadzona akcja sprz tania wiata przez uczniów szkó na terenie gminy I owa.
Wydano 8 za wiadcze o wpisie nowych przedsi biorców do ewidencji dzia alno ci
gospodarczej,11 za wiadcze o zmianie wpisu do ewidencji dzia alno ci gospodarczej, 1
za wiadczenie o zawieszeniu wykonywania dzia alno ci gospodarczej, 9 za wiadcze
potwierdzaj cych dane z ewidencji dzia alno ci gospodarczej i 5 decyzji o wykre leniu
przedsi biorców z ewidencji dzia alno ci gospodarczej.
Wydano 2 zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych:
zawieraj cych do 4,5% alkoholu oraz na piwo i powy ej 4,5% do 18% alkoholu (z wyj tkiem
piwa) w punkcie sprzeda y detalicznej - sklep spo ywczo - przemys owy w budynku nr 39A w
miejscowo ci Czerna gmina I owa.
Wydano 2 decyzje o wyga ni ciu zezwole na sprzeda n/w napojów alkoholowych
zawieraj cych:
1) do 4,5% alkoholu oraz na piwo i powy ej 4,5% do 18% alkoholu (z wyj tkiem piwa) w
punkcie sprzeda y detalicznej – sklep spo ywczy w budynku nr 117 w miejscowo ci Konin
aga ski
2) do 4,5% alkoholu oraz na piwo w punkcie sprzeda y detalicznej przy ul. Traugutta na
dzia ce nr1170/9 w I owej.
Zawieszono post powanie (wydano 2 postanowienia) w sprawie wydania zezwolenia na
sprzeda napojów alkoholowych zawieraj cych do 4,5% alkoholu oraz na piwo i powy ej 18%
alkoholu przeznaczonych do spo ycia w miejscu sprzeda y w punkcie sprzeda y detalicznej w
budynku nr 8 przy ul. Borowskiej w I owej z siedzib w I owej ul. Borowska 8, z uwagi na
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enie za alenia na postanowienie Gminnej Komisji Rozwi zywania Problemów
Alkoholowych do Samorz dowego Kolegium Odwo awczego w Zielonej Górze.
Nadano 3 numery porz dkowe n/w nieruchomo ciom zabudowanym budynkiem mieszkalnym:
1) Nr 1a nieruchomo ci w I owej przy ul. eromskiego,
2) Nr 25a nieruchomo ci w I owej przy ul. aków,
3) Nr 32 nieruchomo ci w I owej przy ul. Ogrodowej.
w dniu 26 wrze nia odby y si ze skutkiem negatywnym II przetargi ustne na sprzeda dzia ek
przy autostradzie.
w dniu 29 wrze nia odebra em od Firmy Licht-Project dokumentacj dot. modernizacji
wietlenia ulicznego na terenie miasta i gminy I owa . W dniu 21 pa dziernika jeden z
egzemplarzy dokumentacji zosta przes any do ENEOS-u Sp.z o.o. celem przedstawienia przez
spó kosztów modernizacji i sposobu jej finansowania przez spó .
w dniu 1 pa dziernika przekazano plac budowy zwi zany z wymian nawierzchni chodnika
przy ul.Cmentarnej .
w dniu 22 pa dziernika odby si ze skutkiem pozytywnym przetarg na dzier aw gruntu pod
budow gara u przy ul.Piaskowej.
w dniu 29 pa dziernika podpisa em umow notarialn w wyniku, której przekaza em na rzecz
Województwa Lubuskiego , w drodze darowizny, dzia
w Czernej (przystanek przy
wietlicy) pod modernizacj drogi wojewódzkiej nr 296.
w dniu 7 listopada odby si ze skutkiem negatywnym II przetarg na sprzeda lokalu
ytkowego przy ul,Pu askiego 18.
w dniu 18 listopada spotka em si z przedstawicielami Rejonu Dystrybucji Dolno skiej
Spó ki Gazownictwa ze Zgorzelca w sprawie zaopatrzenia w gaz ziemny terenów strefy
inwestycyjnej oraz terenów przyleg ych. Na spotkaniu ustalono, e zwróc si do w cicieli
terenów po onych w strefie inwestycyjnej oraz w cicieli gruntów przy niej po onych o
enie wniosków do Rejonu w Zgorzelcu okre laj cych ich zapotrzebowanie na gaz ziemny.
Po otrzymaniu tych wniosków DSG rozpatrzy mo liwo budowy stacji redukcyjnej gazu i
przy czenia dzia ek do sieci gazowej.
zgodnie z uchwa RM z dnia 18 lipca br. o zasadach wydzier awiania gruntów komunalnych
powiadomi em dzier awców gruntów rolnych o zmianie stawki op aty dzier awnej .
w zwi zku z og oszonym przetargiem na „Budow hali sportowej przy Szkole Podstawowej i
Gimnazjum w I owej”, do 15 pa dziernika br. wp yn o 8 ofert w tym 1 po terminie. Komisja
przetargowa powo ana przez Burmistrza I owej uzna a dwie wa ne oferty spe niaj ce warunki
udzia u w post powaniu odrzucaj c 5 pozosta ych ofert. Spo ród tych ofert dwie firmy z
y
protesty, które nast pnie zosta y przez Gmin oddalone. Na oddalenie protestu s y odwo anie
do Prezesa Urz du Zamówie Publicznych i jedna z firm z takiego uprawnienia skorzysta a
sk adaj c odwo anie. Czekamy teraz na rozstrzygni cie protestu.
20 i 27 pa dziernika br. zwróci em si z wnioskiem do Lubuskiego Kuratora O wiaty o
dofinansowanie kosztów kszta cenia zawodowego m odocianych pracowników w wysoko ci
16.176 z otych i takie rodki otrzyma em przy pi mie z 4 listopada br.
Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego m odocianych
pracowników zostanie przekazane po uprawomocnieniu si decyzji o przyznaniu tych
rodków.
w dniu 7 listopada br. w Gorzowie Wlkp Dyrektor Wydzia u Bezpiecze stwa i Zarz dzania
Kryzysowego przekaza dla Gminy agregat pr dotwórczy 11 kVA celem zabezpieczenia
funkcjonowania urz du w wypadku zaniku napi cia.
Warto agregatu 14.234,96 z .
17 listopada br. podpisa em umow na wykonanie projektu na modernizacj wietlicy w
Klikowie. Koszt wykonania prac projektowych ma wynie 26.000,00 z brutto.
19 listopada br. og osi em przetarg „Na utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego
przy ul. Piaskowej1a oraz boiska przy ul. aga skiej w I owej”.
Obecna umowa podpisana z Klubem Sportowym „Vitrosilicon” w I owej ko czy si 31
grudnia 2008 r.
Przewodnicz cy Komisji sta ych Rady Miejskiej z
mi dzysesyjny.

yli sprawozdania z pracy Komisji za okres
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Przewodnicz cy Rady Miejskiej przedstawi analiz o wiadcze maj tkowych z onych
Burmistrzowi I owej do dnia 30 kwietnia 2008r. i w zwi zku z zatrudnieniem w 2008r.
Przeczyta pismo Naczelnika Urz du Skarbowego w aganiu, który dokona analizy o wiadcze
maj tkowych za 2007r. osób funkcyjnych i osób wydaj cych decyzje w imieniu Burmistrza I owej
oraz pismo Naczelnika Urz du Skarbowego w Zgorzelcu.
Przewodnicz cy Rady Miejskiej zapozna równie Rad z wynikami dokonanej analizy o wiadcze
maj tkowych radnych, pismem w sprawie tych o wiadcze od Naczelnika Urz du Skarbowego w
aganiu oraz dokonan analiz o wiadczenia Burmistrza I owej i Przewodnicz cego Rady Miejskiej
przes an przez Wojewod Lubuskiego (wy ej wymienione pisma znajduj si w materia ach z XIX
sesji Rady Miejskiej w I owej).
Pani Maria arska – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w I owej przedstawi a
informacj o zamierzonych dzia aniach Centrum do ko ca bie cego roku oraz zaplanowanych na
2009 rok, w tym kalendarz imprez.
Ad. II pkt 2
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych:
Radna Anna Michalczuk
1.W imieniu mieszka ców ulicy Traugutta zapyta a, jaki jest stan zaawansowania prac w zwi zku
z budow k adki na ulicy M skiej.
2.Odczyta a otrzymamy list od mieszka ców Jankowej ag. z pro
o odczytanie na sesji Rady
Miejskiej w sprawie budowy wodoci gu.
Radna Ma gorzata P kala
1. Zapyta a, kiedy zaczn si remonty dróg gruntowych na wsi.
2. Poruszy a spraw z ego oznakowania zamkni tego dla ruchu mostu na ulicy Poniatowskiego przy
wje dzie na ulic aków. Most jest uszkodzony i grozi zawaleniem, a ruch nadal si odbywa.
3. Zapyta a jakie s mo liwo ci uzyskania zwrotu poniesionych nak adów na budow oczyszczalni
przydomowych przez indywidualnych inwestorów.
Radny Zygmunt Sygnowski
Zwróci uwag , e remont dróg gruntowych w tej chwili przeprowadzany nie przyniesie dobrych
efektów, jest „wyrzucaniem pieni dzy w b oto”.
Ad.II pkt 3
Przyj cie uchwa w sprawie:
1) Uchwalenia „Programu wspó pracy gminy I owa z organizacjami pozarz dowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku”
Sekretarz Gminy omówi projekt uchwa y.
Wskaza na cele wspó pracy organów gminy z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami
prowadz cymi dzia alno po ytku publicznego w celu lepszego zaspokajania potrzeb spo ecze stwa
oraz podnoszenia poziomu ycia mieszka ców. Zreferowa zasady wspó pracy gminy z organizacjami
pozarz dowymi polegaj ce na: partnerstwie, pomocniczo ci, efektywno ci, jawno ci podejmowanych
dzia , legalno ci, suwerenno ci stron i uczciwej konkurencji. W 2009 roku obszary wspó pracy
zosta y okre lone w sferze ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i
sportu. Te zadania publiczne b
realizowane w trybie otwartego konkursu ofert. Projekt uchwa y
okre la tak e formy wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi realizatorów programu ze strony
gminy i harmonogram otwartych konkursów.
osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.
2) Podj cia zobowi zania w zakresie inwestycji pod nazw „Poprawa bezpiecze stwa
ruchu drogowego poprzez przebudow ulicy Ogrodowej nr 101114F w I owej”
Projekt uchwa y omówi Pan J. Woronik - G ówny Specjalista do Spraw Inicjatyw Gospodarczych.
Wskaza , e Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 zosta przyj ty przez Rad
Ministrów 28 pa dziernika 2008. Nabór wniosków na rok 2009 zosta og oszony 31.10.2008 wraz z
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opublikowaniem wzoru wniosku i wykazu wymaganych dokumentów. Przyjmowanie wniosków
potrwa do 21 listopada 2008.
Beneficjenci programu, w tym gminy, mog ubiega si o dofinansowanie w wys. do 50 %
kosztów inwestycji. W danym roku ka da z gmin mo e z
tylko jeden wniosek. W ramach
programu preferowane b
projekty remontów dróg, prowadz ce do zwi kszenia p ynno ci ruchu,
poprawy bezpiecze stwa komunikacyjnego oraz tworz ce powi zania sieci dróg gminnych i
powiatowych z sieci dróg wojewódzkich i krajowych. W przypadku naszej gminnej ulicy Ogrodowej
jest ona bezpo rednio powi zana z drog powiatow nr F1079 relacji aków – Kolejowa i dalej z
drog wojewódzk nr 296.
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 14 radnych.
Za przyj ciem uchwa y g osowa o – 10 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymuj cych si – 4 (L.Czarnota, J.Brzezicki, Z.Sygnowski, T.S omi ski)
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 – 0
Ad.II pkt 5
Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Pan Adam Gliniak – Burmistrz
Ustosunkowa si do protoko u komisji rewizyjnej. Poinformowa , e zaistnia a sytuacja nie powinna
mie miejsca, urz dnik odpowiedzialny za zorganizowanie spotkania powinien je w ciwie
zorganizowa . W zwi zku z tym poprosz o wyja nienie na pi mie Pana Zarzecznego i ta sprawa
zostanie wyja niona do ko ca.
Do ko ca listopada br. zostanie wykonany projekt k adki na ulicy M skiej z pozwoleniem na
budow i chcemy w tym roku rozpocz
realizacj tego zadania. Opó nienie realizacji jest
spowodowane przed eniem si formalno ci zwi zanych z przej ciem gruntu niezb dnego do
wykonania k adki od Agencji Rolnej Skarbu Pa stwa.
Odno nie odczytanego przez Pani Michalczuk pisma mieszka ców Jankowej ag. to traktuj c je
ównie jako wniosek w sprawie wodoci gu nale y stwierdzi , e robimy wszystko co mo liwe w
celu realizacji tej inwestycji. Staramy si o pozyskanie rodków od Wojewody, jak ju wcze niej
mówi em i o pozyskanie rodków z Programu Restrukturyzacji i Odnowy Wsi (PROW). Ju na
spotkaniu przedwyborczym w Jankowej ag. mówi em, e zrobi wszystko, eby woda w Jankowej
zaistnia a i w dalszym ci gu robi wszystko, co jest w mo liwo ciach gminy, aby powsta tam
wodoci g.
Nie wiem komu to si nie podoba, ci gle naciska i próbuje co wymusza , by mo e kto chce
wp dzi gmin w ekstra zad enie, eby tylko to zadanie zrealizowa . My , e kierunek, który
przyj li my, i b dziemy zadanie to realizowa z PROW-u jest kierunkiem dobrym z tego wzgl du,
e w stu procentach nie b dzie poch ania ta inwestycja naszych rodków tylko jest szansa na
zdobycie rodków zewn trznych, dofinansowania tej inwestycji. Od pocz tku konsekwentnie
prowadzimy tak polityk , eby nie robi inwestycji kluczowych, du ych tylko z gminnych rodków,
bo jest ich niewiele, a i inwestycji tych te by oby bardzo ma o, tylko z udzia em rodków
pomocowych. Nie jest nikogo z nas win , e opó nienia w rozpocz ciu dzia ania PROW s ju
niemal dwuletnie, po wyborach mówiono, e rodki zostan uruchomione w ci gu pó roku, w tej
chwili mamy koniec 2008 roku i dalej nie ma og oszenia o konkursach. Przypomn równie , e w
1997 roku, kiedy ten problem braku wody dotyczy tylko czterech nieruchomo ci w Jankowej ag.,
sam wyszed em z propozycj wybudowania wodoci gu i rada wtedy tak propozycj zaakceptowa a.

7
Warunkiem by o stworzenie komitetu spo ecznego w danej miejscowo ci, eby t inwestycj mo na
by o realizowa . W tym samym czasie zaproponowa em w dwóch wioskach budow wodoci gu tj. w
Szczepanowie i Jankowej ag. W Szczepanowie mieszka cy byli na tyle aktywni wraz z ówczesnym
radnym Panem uczy skim , e wybudowano wodoci g dla Szczepanowa i jeszcze dodatkowo dla
Wilkowisk. Natomiast w Jankowej ag. okaza o si , e nie mo na zebra ch tnych mieszka ców,
którzy chcieliby si do tego wodoci gu pod czy . Tak wi c nie jest tak, e Gmina zostawia Jankow
bez adnych dzia , bo wtedy by a realna szansa na wykonanie tej inwestycji przed inwestycjami w
owej i by oby ju dawno po problemie. Pó niej po roku 2002 problem ten pojawia si na
posiedzeniach Rady, bo radny Kowalczyk w rozmowie poinformowa mnie, e b dzie sk ada wnioski
o wodoci g i, e mia ten wodoci g obiecany rzekomo. Jednak zamiast wodoci gu zrobiono drog
asfaltow przez Janów, która te by a potrzebna. Tylko teraz mo na si pyta co by o potrzebniejsze
wodoci g, czy droga. W podobnej sytuacji jak Jankowa s jeszcze inne wioski, chocia by Czy ówek,
aganiec, gdzie nie ma braku wody, ale jest ona bardzo z ej jako ci bez wzgl du na g boko studni.
W przysz orocznym bud ecie proponujemy przyj cie zwodoci gowania tych trzech wiosek,
oczywi cie z wsparciem funduszy PROW. Ca a inwestycja si gnie ponad 9 mln, a maksymalne
dofinansowanie mo e wynie oko o 4 mln to i tak prawie 5 mln b dzie musia o pochodzi z naszego
bud etu tj. ponad 50% inwestycji.
Odpowiadaj c na pytanie dotycz ce oczyszczalni przydomowych zastanawiali my si jak
dofinansowa te przydomowe oczyszczalnie, mieli my ju przygotowany projekt uchwa y w tej
sprawie, ale ukaza a si w Biuletynie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze informacja,
e uchwa y rad gmin w sprawie bezpo redniego dofinansowania budowy oczyszczalni przydomowych
przez osoby fizyczne s niezgodne z prawem. W tej chwili szukamy innego rozwi zania prawnego,
aby tak uchwa podj . Dofinansowanie mo e uzyska stowarzyszenie, organizacja po ytku
publicznego, a nie bezpo rednio osoba fizyczna, która chcia aby zrealizowa to zadanie.
Odno nie mostu na ulicy Poniatowskiego dzwoni em do Starostwa, eby si dowiedzie dlaczego tak
si sta o. Z informacji jakie uzyska em wynika, e jedna strona mostu grozi zawaleniem i w ka dej
chwili most mo e si zawali pod samochodem, który na niego wjedzie. W zwi zku z tym, eby ludzie
nie wje ali zosta y wysypane zapory ze wiru, które obecnie s cz ciowo rozje one, zosta y te
ustawione znaki. Przy ul. Poniatowskiego znak „ lepa ulica”, a od strony Konina (jak si objedzie
wysepk i chce si jecha na most) ustawiony jest znak „zakaz skr tu w prawo”. Je li kto tam je dzi
to na w asne ryzyko, znaki s ustawione.
Dalsze plany co do tego mostu nie zosta y jeszcze sprecyzowane.
Pan Starosta mówi, e most b dzie naprawiany, natomiast osoba si tym zajmuj ca (Pan Sójka)
informowa a, e by mo e b dzie robiony projekt nowego mostu. W tej chwili trudno powiedzie jaka
dzie ostateczna decyzja Zarz du Powiatu w tej kwestii. Na pewno jest to wa ny element dlatego, e
w tej chwili s znaczne utrudnienia w ruchu w zwi zku z przeci gaj cym si remontem „Mostku
Mi ci” na ulicy Ogrodowej i wprowadzonym tam objazdem.
W sprawach dróg gruntowych próbowali my w tym roku zmieni podej cie do tej sprawy korzystaj c
z pracowników w ramach prac spo ecznie u ytecznych. Pracownicy Ci z wykorzystaniem
dowiezionego materia u naprawiali te drogi i do po owy roku nie by o zastrze
co do tego sposobu
utrzymywania dróg. W miejscach uzgodnionych z So tysami by sk adowany materia do naprawy
dróg, a osoby wykonuj ce prace dokonywa y niezb dnych napraw. Z uwagi na charakter dróg
gruntowych nale oby d
do trwa ego utwardzania tych dróg. St d te próba wykonania
utwardzenia odcinka drogi gruntowej przy ulicy Ogrodowej, czemu s
ma podj ta dzi uchwa a.
Ad.II pkt 6
Wobec wyczerpania si porz dku obrad Pan Miros aw Wdowiak - Przewodnicz cy Rady
Miejskiej zamkn obrady XIX sesji Rady Miejskiej w I owej.
Na tym protokó zako czono. Protokó zawiera 7 stron, ponumerowanych od 1 do 7.
Sesja trwa a nieprzerwanie od godz. 1400 do godz. 1615
Protoko owa a:
Maria Soko owska

