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PROTOKÓ   Nr XLII/10
z sesji Rady Miejskiej w I owej

odbytej w dniu 9 listopada 2010 r.
 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 o 14 radnych) i otworzy  obrady XLII sesji Rady Miejskiej w I owej.

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

Sawicki Marek - nieobecny

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 I owej
2) Roman Andzel – Sekretarz Gminy
3) Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy
4) Piotr Kowalski – Kierownik Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej
5) Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego
6) Miros aw Gubernator – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
7) Agata Matusiak-Wojnicz – Radca Prawny UM
8) Iwona Kaniewska – Dyrektor Przedszkola w I owej
9) Jan S ocki – So tys wsi Konin aga ski
10) Jolanta D browska – Dyrektor Gimnazjum w I owej
11) Ewa Lichta ska-Soba ska- Pe nomocnik ds. Przeciwdzia ania Uzale nieniom
12) Pluta Urszula – Dyrektor Szko y Podstawowej w Szczepanowie
13) Maria arska – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w I owej

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,
- Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zada  zawartych w planie nadzoru pedagogicznego

w roku szkolnym 2009/2010.
- Przewodnicz cych komisji sta ych Rady Miejskiej w I owej,
- Informacja dot. analizy o wiadcze  maj tkowych z onych Burmistrzowi I owej,
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- Informacja dot. analizy o wiadcze  maj tkowych z onych przez radnych Rady.

2. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.

3.   Przyj cie uchwa  w sprawie:
1) przyj cia programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych dla gminy I owa na

2011 rok – referuje Pe nomocnik ds. Przeciwdzia ania Uzale nieniom
2) przyj cia Gminnego Programu Przeciwdzia ania Narkomanii dla gminy I owa na 2011 rok –

referuje Pe nomocnik ds. Przeciwdzia ania Uzale nieniom
3) uchwalenia „Rocznego programu wspó pracy gminy I owa z organizacjami pozarz dowymi

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku” – referuje Sekretarz Gminy

4) trybu prac nad projektem uchwa y bud etowej Gminy I owa – referuje Skarbnik Gminy
5) rachunku dochodów gromadzonych przez Gimnazjum w I owej – referuje Skarbnik Gminy
6) rachunku dochodów gromadzonych przez Szko  Podstawow  w I owej – referuje Skarbnik

Gminy
7) rachunku dochodów gromadzonych przez Szko  Podstawow  w Szczepanowie – referuje

Skarbnik Gminy
8) rachunku dochodów gromadzonych przez Przedszkole Miejskie w I owej – referuje Skarbnik

Gminy
9) podj cia zobowi zania w zakresie inwestycji pod nazw  „Budowa mostu przy ul. M skiej” –

referuje Skarbnik Gminy
10) zaci gni cia d ugoterminowego kredytu w 2010 roku – referuje Skarbnik Gminy
11) zmian uchwa y bud etowej na rok 2010 Gminy I owa – referuje Skarbnik Gminy
12) zmieniaj ca uchwa  w sprawie uchwalenia Statutu Zak adu Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej w I owej – referuje Kierownik Referatu Organizacyjnego
13) zmieniaj ca uchwa  w sprawie okre lenia wysoko ci stawek podatku od nieruchomo ci –

referuje Sekretarz Gminy
14) okre lenia wysoko ci stawek podatku od rodków transportowych – referuje Sekretarz Gminy

4. Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Zako czenie XLII sesji Rady Miejskiej w I owej.

Porz dek obrad zosta  przyj ty bez uwag.

PRZEBIEG OBRAD
Ad. II pkt 1
Pan Adam Gliniak–  Burmistrz I owej przedstawi  sprawozdanie z podj tych dzia  mi dzy sesjami
tj. za okres od dnia   17 wrze nia 2010 r. do dnia 9 listopada 2010 r. :

w dniu 2 listopada br. Wojewoda Lubuski Helena Hatka przedstawi a listy rankingowe
wniosków zg oszonych do dofinansowania w ramach „Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008-2011” na 2011 r. Nasz wniosek dot. dofinansowania projektu pn.
„Kompleksowy program poprawy bezpiecze stwa na drogach gminnych przez przebudow
nawierzchni i monta  urz dze  poprawiaj cych bezpiecze stwo” – I etap (w miejscowo ciach
Borowe, Czy ówek, Wilkowisko, Jankowa aga ska, Szczepanów, Konin aga ski, Czerna i
Klików) zosta  oceniony pozytywnie przez Komisj  Wojewódzk  i otrzyma dofinansowanie w
wysoko ci 50% warto ci przedsi wzi cia tj. 992,6 tys. z otych. W ramach projektu zostanie w
roku 2011 przebudowanych 6,9 km dróg gminnych,
uzyska em zgod  Lubuskiego Urz du Wojewódzkiego na realizacj  robót remontowych na
kanale wodnym i rzece Czernej Ma ej w obr bie parku,
podpisa em umow  u yczenia i u ytkowania z Województwem Lubuskim-Lubuskim
Zarz dem Melioracji i Urz dze  Wodnych w Zielonej Górze na cz ci nieruchomo ci w
obr bie parku stanowi cych w asno  Skarbu Pa stwa niezb dnych do realizacji prac
budowlanych,
podpisa em umow  z ENEA S.A. z siedzib  w Poznaniu  na modernizacj  o wietlenia,
przeprowadzi em  modernizacj  o wietlenia w Gminie i mie cie I owa,
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wyda em 12 decyzji o warunkach zabudowy,
podpisa em umow   na wykonanie przebudowy ul. Ko cielnej I etap,
wykona em prace budowlane przy przebudowie ul. Blacharskiej,
wykona em dodatkowe  o wietlenie w Czernej, Koninie i aga cu z funduszy so eckich,
podpisa em umow  dotycz ca  pomocy finansowej dla Powiatu aga skiego – droga do
Czy ówka,
przeprowadzi em konsultacje spo eczne z przedstawicielami biura projektowego SMP
Projektanci Sp. j. celem omówienia projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 296 w m.

owa od km 39+279,00 do km 41+170,00 (tj. od stacji paliw przy ul. aga skiej do granicy
miasta - ul. Dolanowo),
zawiadomi em Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w aganiu o zako czeniu
budowy i zamiarze przyst pienia do u ytkowania sieci wodoci gowej z przy czami w
Czy ówku , Jankowej aga skiej i aga cu,
uzyska em za wiadczenie o zako czeniu budowy  sieci wodoci gowej z przy czami w
Czy ówku , Jankowej aga skiej i aga cu,

NIERUCHOMO CI

na dzie  30 grudnia og osi em I przetargi ustne nieograniczone na sprzeda  dzia ek nr 1/51,
1/55 i 1/56 po onych w obr bie autostrady,
na dzie  26 listopada og osi em przetarg na sprzeda  dzia ki nr 619/4 w I owej przy ul.
Ró anej,
na wniosek najemców przyst piono do przygotowania do sprzeda y lokali mieszkalnych
po onych w I owej przy ul. aga skiej 36/3 oraz ul. Nadrzecznej 11/17,
podejmuj c zarz dzenia wyznaczy em do sprzeda y lokale mieszkalne po one w I owej :
przy ul. aga skiej 8 lokale nr 1,2,3 i 4 , przy ul. Pu askiego 19 lokale nr 2,3 i 4 , przy ul.

aga skiej 38 lokal nr 5 , przy ul. Hutniczej 1 lokal nr 33 oraz w Jankowej aga skiej lokale
nr 1 i 2,
uzgodni em bez uwag przebieg przy cza telekomunikacyjnego przechodz cego przez dzia ki
nr 41 i 115/1 w m. I owa ,
wyrazi em zgod  na zadysponowanie przez Starostwo Powiatowe w aganiu dzia  nr 332/4
w Jankowej aga skiej z przeznaczeniem pod budow  zatoki autobusowej,
wyda em postanowienie opiniuj ce podzia  geodezyjny , a nast pnie decyzj  zatwierdzaj
podzia  dzia ki nr 33/1 w I owej,
zlecono opracowanie planu realizacyjnego zmierzaj ce do przeznaczenia terenu pod budow
gara y na osiedlu Czy ówek,
przed ono na kolejny okres trzy umowy dzier awy gruntów na cele rolne , a dot. dzia ek nr
84/3, 84/4 i 86/2 w Czernej, nr 45 w Czy ówku oraz nr 162 w I owej,
wydzier awi em na cele rolne grunty ozn. dzia ka nr 1278/1 oraz nr 694/10 w I owej ,
wyda em decyzj  o przekszta ceniu prawa u ytkowania wieczystego gruntu w stosunku do
dzia ek po onych w I owej przy ul. Drzyma y – dzia ki nr 942 i 1053 oraz przy ul. Traugutta
– dzia ka nr 1191,
na wniosek u ytkownika wieczystego wszcz em post powanie w prawie przekszta cenia
prawa u ytkowania wieczystego w prawo w asno ci w stosunku do dzia ki nr 347/14 w
Czernej.

DROGI
zaopiniowa em pozytywnie projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy przy cza
gazowego niskiego ci nienia do budynku kompleksu sportowego po onego w I owej przy ul.
Piaskowej (dzia ka nr 625/2) w pasie drogowym drogi gminnej ozn. dzia  nr 627,
przes em wg kompetencji pisma do Zarz du Dróg Wojewódzkich w sprawach monta u lustra
przy drodze wojewódzkiej nr 296 w Czernej ,  wyczyszczenia rowu przy drodze wojewódzkiej
nr 300 na wysoko ci osiedla mieszkaniowego w Czy ówku oraz kanalizacji burzowej przy
drodze wojewódzkiej w I owej przy ul. Kolejowej,
zgodnie z podpisanymi umowami zosta y opracowane projekty sta ej organizacji ruchu
dotycz ce : ustawienia dwóch progów zwalniaj cych na ulicy Piaskowej (jeden na wysoko ci
budowanego „Orlika” drugi za skrzy owaniem z ulic  Poniatowskiego), ustawienia po jednej
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stronie znaków „zakaz zatrzymywania si ” na ulicy Batorego (na ca ej d ugo ci) oraz ulicy

eromskiego (na odcinku od Placu Wolno ci do skrzy owania z ulic  3. Maja). W
opracowaniu znajduje si  nowy projekt sta ej organizacji ruchu dla drogi ozn. dzia  nr 507 w
Czernej.
uzgodni em bez uwag wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie
drogowym na linii komunikacyjnej ary D.A. – I owa  – Gozdnica ul. Konopnickiej – nr linii
175203 ,
uzgodni em lokalizacj  w pasie drogowym w m. Czy ówek  (dz. drogi nr ewid. 50),
energetycznego przy cza kablowego 230/400V projektowanego do budynku mieszkalnego w
m. Czy ówek gm. I owa – dzia ka nr 85/1,
zezwoli em na lokalizacj  przy czy telekomunikacyjnych w pasie drogowym dróg
stanowi cych w asno  Gminy I owa w m. I owa : dzia ka nr ewid. 47,nr 49, w m. Czy ówek
dzia ka ewid. nr 546 oraz w m. I owa ul. 3 Maja (dzia ka nr ewid. 790 , nr drogi 101113F),
podpisa em porozumienie zwi zane z utwardzeniem drogi stanowi cej w asno  Gminy I owa,
oznaczonej dzia  nr 554 w obr bie Czy ówek przez w cicieli dzia ek nr 553, 556, 552/2 i
555 (przy autostradzie – stacja paliw),
w ramach jesiennego remontu dróg gminnych naprawiono nawierzchnie bitumiczne na terenie
miasta oraz zlecono remonty dróg gruntowych w m. Klików ,  Czerna,  Borowe, I owa, Konin

aga ski , Jankowa aga ska oraz Kowalice,
wydano 8 za wiadcze  o wpisie do ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
wydano 10 za wiadcze  o zmianie wpisu do ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
wydano 2 za wiadczenia o zawieszeniu wykonywania dzia alno ci gospodarczej,
wydano 1 za wiadczenie o wznowieniu wykonywania dzia alno ci gospodarczej,

    wydano 15 za wiadcze  potwierdzaj cych dane z ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
wydano 6 decyzji o zaprzestaniu wykonywania dzia alno ci gospodarczej,
wydano 10 za wiadcze  o dokonaniu op aty trzeciej raty za korzystanie z zezwole  na
sprzeda  napojów alkoholowych (rata trzecia by a p atna do 30.09. br.),
nadano numery porz dkowe dla n/w nieruchomo ci:
nieruchomo ci zabudowanej budynkiem mieszkalnym w I owej przy ul. Ko ciuszki na dzia ce
Nr 731 nadano numer porz dkowy 10A,
nieruchomo ci zabudowanej budynkiem mieszkalnym w I owej przy ul. Ogrodowej na dzia ce
Nr 270/2 nadano numer porz dkowy 50,
nieruchomo ci prognozowanej do wybudowania (pawilon handlowy) w I owej przy ul.

aga skiej na dzia ce Nr 645/2 nadano numer porz dkowy 34a ,
wydano 9 decyzji zezwalaj  na wycink  drzew ze zwolnieniem z op at za wycink
wydano 1 decyzj  odmawiaj  wydania zezwolenia na usuni cie drzewa,
wydano postanowienie pozytywnie opiniuj ce dzia alno  w zakresie odzysku odpadów innych
ni  niebezpieczne,
wydano 1 postanowienie stwierdzaj ce brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia ywania
na rodowisko dla inwestycji polegaj cych na:
-„Przebudowie Placu Wolno ci i cz ci ulicy Ko cielnej z o wietleniem i odwodnieniem w

owej”
wydano 2 decyzje o rodowiskowych uwarunkowa  dla inwestycji polegaj cych na:
- „Przebudowie Placu Wolno ci i cz ci ulicy Ko cielnej z o wietleniem i odwodnieniem w

owej”,
wydano zezwolenie na posiadanie psa rasy agresywnej,
wydano 12 za wiadcze  o przeznaczeniu dzia ki w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy i miasta I owa,
wydano 1 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Sprawozdanie z realizacji zada  o wiatowych za rok szkolny 2009/2010
Gimnazjum
We wrze niu 2009 r. przeprowadzona zosta a analiza planów wynikowych zwi zana z zapisaniem
wyników wynikaj cych z pomiarów dydaktycznych i egzaminów zewn trznych. Wszyscy nauczyciele
wprowadzili zmiany do swoich planów i WSO. Plany nauczania w klasach pierwszych by y zgodne z
now  podstaw  programow . Po badaniach wyników w klasach pierwszych „na wej ciu” sporz dzono
raporty i opracowano wnioski do dalszej pracy z j. polskiego, angielskiego i niemieckiego.
W klasach drugich badaniem obj to przedmioty mat.-przyrodnicze, humanistyczne, j angielski i
niemiecki w oparciu o testy z OND (O rodek Naukowo Dydaktyczny) w Zielonej Górze.
Dwukrotnie przeprowadzono egzaminy próbne w klasach III. Ka dy ucze  otrzyma  kart  informuj
go o jego mocnych i s abych stronach.
Gimnazjum uzyskuje bardzo wysokie wyniki z obu cz ci egzaminu zewn trznego. Jest to tendencja
rosn ca , rokrocznie wyniki s  najwy sze w powiecie aga skim.
W roku szkolnym 2009/2010 Gimnazjum w cz ci humanistycznej uzyska o wynik 32,9 pkt to jest
stan bardzo wysoki, a w cz ci matematyczno-przyrodniczej 25,57 pkt to jest stan wysoki.

 to wyniki wy sze od redniej w powiecie, województwie, okr gu i kraju. Analizuj c wska nik
Edukacji Warto ci Dodanej Gimnazjum mie ci si  w kategorii „szko a sukcesu” w obu cz ciach
egzaminu.
Innym realizowanym dzia aniem w ramach nadzoru pedagogicznego jest procedura obserwacji zaj  w
szkole.
Zapoznano nauczycieli z rodzajem obserwacji i form  dokumentowania ich. Opracowano
harmonogram obserwacji z podzia em na miesi ce, rodzaj obserwacji, temat i klas  oraz nauczycieli
podlegaj cych tej procedurze.
Nauczyciele dobrze przygotowali lekcje i zebrania. Poprawnie pod wzgl dem metodycznym i
merytorycznym. Zrealizowali wszystkie ogniwa, stosowali aktywne metody. Indywidualnie
podchodzili do mo liwo ci uczniów. Zalecenia z tego zadania to: cz ciej ocenia  uczniów, stosowa
ró ne formy ,a w szczególno ci odpowiedzi ustne, sprawdza  zeszyty.
Inne zadanie z nadzoru pedagogicznego to wewn trzne doskonalenie nauczycieli.
W roku szkolnym 2009/2010

2 nauczycieli uko czy y studia podyplomowe „Diagnoza i terapia pedagogiczna”
1 nauczycielka uko czy a studia podyplomowe „Logopedia i terapia pedagogiczna”
1 nauczycielka uko czy a studia podyplomowe „Terapia pedagogiczna”
nauczycielka wietlicy uko czy a kurs doskonal cy „Bezpieczna szko a”, realizuj c w ten
sposób zadania koordynatora ds. bezpiecze stwa

Ponadto nauczyciele ko czyli kursy doskonalaj ce znajomo  j.angielskiego, zasady bezpiecze stwa i
obs ugi cianki wspinaczkowej, pisania projektów edukacyjnych, „Ekonomia na co dzie ” oraz
warsztaty „Idea wolontariuszu w szkole”.
Zadanie: tematyka i terminy kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa.
Dokonano analizy dokumentacji nauczyciela. Wszystkie plany, przedmiotowe systemy oceniania s
pozytywne. Zastrze enia budzi y dzienniki lekcyjne. Arkusze ocen prowadzone by y zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami, wzorowo prowadzono dokumentacje dot. realizacji zaj  pozalekcyjnych
w ramach tzw. godzin z karty nauczyciela.
Rady szkoleniowe i terminowe przeprowadzone by y zgodnie z harmonogramem.
Szko a Podstawowa im. Lotników Alianckich w I owej
W roku szkolnym 2009/2010 szko a przeprowadza a diagnozy umiej tno ci uczniów.

1. Diagnoza wst pna uczniów klas pierwszych.
W klasie Ia obj to zaj ciami dydaktyczno-wychowawczymi 9 uczniów, w klasie Ib – 8
uczniów. Ni sze wyniki uczniowie uzyskali w kategoriach dojrza ci do uczenia si
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matematyki, czytania tekstu i my lenia logicznego, a najni sze w kategorii percepcji
wzrokowej. rednio 82% umiej tno ci uczniowie maj  opanowane.

Przeprowadzono 3 próbne sprawdziany kl. VI
Listopad 2009r. - rednia liczba punktów kl. VIa – 23,9, kl VIb – 22,5, kl Vc – 24. Bior c pod uwag
wspó czynnik atwo ci mo na stwierdzi , e test by  umiarkowanie trudny.
Stycze  2010r. - rednia liczba punktów kl. VIa- 19, kl VIb – 16,1, kl. VIc – 18,3. Bior c pod uwag
wspó czynnik atwo ci (0,45) mo na stwierdzi , ze test by  trudny.
Marzec 2010r. - rednia liczba punktów kl. VIa – 24,3, kl. VIb – 25,4, kl. VIc – 23,7.
Bior c pod uwag  wspó czynnik atwo ci mo na stwierdzi , e test by  umiarkowanie trudny.
W klasach trzecich wyniki testów OPERON (testy przygotowane przez Wydawnictwo Pedagogiczne
OPERON) przedstawiaj  si  nast puj co:
kl. IIIa- 84%, kl. IIIb – 83%. kl. IIIc – 67%
redni wynik szko y wyniós  78%, wynik województwa to 78%, a kraju 79%.(wynik szko y 31pkt/40)

Wyniki testów klas III ODN (testy przygotowane przez O rodek Doskonalenia Nauczycieli)
cz  polonistyczno-przyrodnicza. Maksymalna ilo  pkt 22
kl. IIIa- 18,2 pkt, kl.IIIb- 16,6, kl.IIIc- 15,1
cz  matematyczna. Maksymalna ilo  pkt 24
kl.IIIa – 20,8 pkt, kl.IIIb- 20,2, kl.IIIc- 18,5
W klasach pi tych test by  trudny i z cz ci matematyczno-przyrodniczej na maksymaln  ilo  pkt tj.
42 , kl.Va uzyska a 19,2 pkt, kl.Vb- 22,1, kl.Vc- 19 pkt.
Wyniki sprawdzianu klas szóstych:

rednia liczba pkt. Szko y wynosi 22,59. Maksymalna ilo  pkt 40.
rednia kraju- 24,6, rednia okr gu 23,8, rednia woj.lubuskiego – 24,1.
rednia poszczególnych klas szóstych: kl.VIa- 24,1, kl.VIb- 21,3, kl.VIc- 21,4.

Test by  umiarkowanie trudny dla wszystkich klas.
W zwi zku z niezadawalajacymi wynikami diagnoz umiej tno ci uczniów oraz w zwi zku z niskimi
wynikami sprawdzianów w szkole od pi ciu lat funkcjonuje Program naprawczy. A od trzech lat Plan
podniesienia efektywno ci kszta cenia, którego cz ci  sk adow  jest w nie Program naprawczy.
Celem tych dzia  jest podniesienie efektywno ci kszta cenia.
Realizacja zadania z zakresu hospitacje zaj  i ocena pracy nauczycieli.
W roku szkolnym 2009/10 odbywa y si  hospitacje lekcji oraz zaj  i imprez szkolnych. Hospitacji
dokonywali zast pcy dyrektora oraz dyrektor. Oceniono nauczycieli za okres sta u. W wyniku czego
trzy nauczycielki uzyska y stopie  awansu nauczyciela mianowanego i jedna nauczycielka uzyska a
awans na stopie  nauczyciela dyplomowanego.
Dyrektor szko y dokona a oceny pracy 11 nauczycieli. Nauczyciele podnosz  swoje kwalifikacje
uczestnicz c w studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych, szkoleniach, warsztatach, itp.
Szko a Podstawowa w Szczepanowie
W roku szkolnym 2009/10 przeprowadzono analiz  szkolnej diagnozy wiedzy i umiej tno ci „na
wej ciu” (pi ciolatki, klasa I, badanie osi gni  uczniów klasy III).
Pi ciolatki radz  sobie na poziomie dobrym w badanych obszarach. Wykazuj  trudno ci w analizie i
systemie wyrazów.
Dzieci ko cz ce oddzia  przedszkolny w skali staninowej osi gn y wynik ni ej redniej. Nale y u
nich doskonali  poprawno  j zykow  i wymow , rozwija  percepcj  s uchow ..
Uczniowie po klasie I opanowali wiadomo ci i umiej tno ci na poziomie rednim – w stopniu dobrym.
W klasie II uczniowie czytaj  s abo, tylko 2 uczniów na 14 czyta wyrazy z poziomu klasy II, pozostali
nie osi gn li poziomu wymaganego dla klasy I. Uczniowie klasy III w skali staninowej uzyskali wynik
niski. Uczniowie wykazuj  trudno ci w czytaniu ze zrozumieniem, stosuj  ubogie s ownictwo s ce,



7
np. wyra aniu emocji, nie zachowuj  uk adu graficznego tekstu, maj  problemy w konstruowaniu

szych wypowiedzi, pope niaj  b dy w obliczeniach.
Szkolna diagnoza wiedzy i umiej tno ci w roku szkolnym 2009/10 nie by a najlepsza, dlatego przyj to
wnioski do realizacji mi dzy innymi: obj  wychowaniem przedszkolnym dzieci od 3-latków,
zwi kszy  godziny zaj  logopedycznych i wyrównawczych. Wprowadzi  dodatkowe wiczenia
doskonalaj ce technik  czytania, nale y doskonali  umiej tno ci rozwi zywania zada  problemowych,
rozwija  s ownictwo uczniów stosuj c d sze wypowiedzi ustne i pisemne, zwi kszy  ilo wicze
praktycznych z zakresu matematyki.
Analizuj c wnioski do dalszej pracy nauczyciela wynika, e nauczyciele modyfikuj  plany
dydaktyczne w zale no ci od wyników osi gni tych przez uczniów, bior c pod uwag  aktualny
poziom wiedzy i umiej tno ci uczniów. Wzbogacaj  swój warsztat pracy i doskonal  umiej tno ci
oraz poszerzaj  wiedz  realizuj c rozwój zawodowy wg w asnego planu.
Innym realizowanym zadaniem z nadzoru pedagogicznego to przestrzeganie prawa o wiatowego i
statutowego przez nauczycieli.
Nauczyciele prawid owo i systematycznie wype niaj  dzienniki lekcyjne, zgodnie z obowi zuj cym
prawem. Dostosowano wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia na podstawie opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wszyscy uczniowie realizuj  obowi zek szkolny, sze ciolatki
obowi zek rocznego przygotowania przedszkolnego, wszystkie dzieci pi cioletnie korzystaj  z prawa
do przygotowania przedszkolnego. Ocenianie uczniów, jak i dokumentacja przebiegu nauczania
dokonywane s  systematycznie zgodnie z przyj tymi zasadami i obowi zuj cym prawem.
Wa nym zadaniem z zakresu nadzoru pedagogicznego jest hospitacja i obserwacja zaj .
Z przeprowadzonych hospitacji i obserwacji wynika, ze nauczyciele wykorzystuj  zalecenia z
podstawy programowej w procesie edukacyjnym, wdra aj  wnioski z analizy osi gni  uczniów w
celu poprawy wyników w nauce, uczniowie i nauczyciele promuj  w rodowisku lokalnym potrzeb
uczenia si , swoj  dzia alno  i osi gni cia szkolne. Systematycznie i dok adnie przygotowuj  si  do
zaj , z odpowiedzialno ci  pe ni  dy ury nauczycielskie.
Wewn trzne doskonalenie nauczycieli.
Nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie zmian w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego oraz kszta cenia ogólnego w szko ach podstawowych. Przeprowadzono równie
szkolenie dotycz ce metod i technik aktywizuj cych w procesie dydaktycznym oraz sposobów
wspierania i motywowania uczniów do uczenia si . Nauczyciele brali udzia  w kursach
doskonalaj cych.

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

Pan Miros aw Wdowiak – Przewodnicz cy Rady Miejskiej zapozna  z analiz  o wiadczenia
maj tkowego Naczelnika Urz du Skarbowego w Zgorzelcu dot. kierownika O rodka Pomocy
Spo ecznej w I owej, analiz  o wiadcze  maj tkowych Naczelnika Urz du Skarbowego w aganiu
dotycz  radnych Rady Miejskiej w I owej oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy i
osób funkcyjnych urz du. Zapozna  z analiz  Wojewody Lubuskiego o wiadcze  maj tkowych

onych przez Burmistrza i Przewodnicz cego Rady Miejskiej. Ponadto przedstawi  analiz
wiadcze  maj tkowych z onych Burmistrzowi I owej do dnia 30 kwietnia 2010 r. oraz z onych

przez radnych do Przewodnicz cego Rady Miejskiej w I owej za 2009 rok oraz na dwa miesi ce przed
up ywem kadencji.

Ad. II pkt 2
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych
Pani Halina Kopczy ska-Gronek – Radna
Zg osi a, e oprócz zatoczki w Jankowej aga skiej trzeba wykona  przej cie dla pieszych i ustawi
znak.
Pan Tomasz S omi ski – Radny
Zg osi , e trzeba usun  z amane drzewo przy mo cie na ul. Kolejowej, gdy  stwarza powa ne
zagro enie dla dzieci, które wracaj c ze szko y bawi  si  w tym miejscu.
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Ad. II pkt 3
Przyj cie uchwa  w sprawie:

Przewodnicz cy Rady Miejskiej przed przyst pieniem do omawiania projektów uchwa  zapozna
radnych z protoko em z przeprowadzonych konsultacji projektów uchwa  z radami dzia alno ci
po ytku publicznego, organizacjami pozarz dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i wolontariacie.
Do projektów uchwa  nie wp yn y adne uwagi.

1) przyj cia programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych dla gminy
owa na 2011 rok

Pani Ewa Lichta ska-Soba ska – Pe nomocnik ds. Przeciwdzia ania Uzale nieniom omówi a projekt
uchwa y.

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

2) przyj cia Gminnego Programu Przeciwdzia ania Narkomanii dla gminy I owa na 2011
rok

Pani Ewa Lichta ska-Soba ska – Pe nomocnik ds. Przeciwdzia ania Uzale nieniom omówi a projekt
uchwa y.

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

3) uchwalenia „Rocznego programu wspó pracy gminy I owa z organizacjami
pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku”

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y.
osowanie uchwa y:

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

4) trybu prac nad projektem uchwa y bud etowej Gminy I owa
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y.
Przedstawi a szczegó owo  projektu bud etu oraz sposób sporz dzania.

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

5) rachunku dochodów gromadzonych przez Gimnazjum w I owej
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y.

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

6) rachunku dochodów gromadzonych przez Szko  Podstawow  w I owej
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y.

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

7) rachunku dochodów gromadzonych przez Szko  Podstawow  w Szczepanowie
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.
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8) rachunku dochodów gromadzonych przez Przedszkole Miejskie w I owej
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y.

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

9) podj cia zobowi zania w zakresie inwestycji pod nazw  „Budowa mostu przy ul.
skiej”

Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y.
Pan Przewodnicz cy Rady 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 – 11 radnych
przeciw – 1 (J.Brzezicki)
wstrzymuj cych si  – 2 (T.S omi ski, Z.Sygnowski)

10) zaci gni cia d ugoterminowego kredytu w 2010 roku
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y i poinformowa a, e zaci ga si
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu bud etu Gminy I owa.
Pan Przewodnicz cy Rady 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.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

11) zmian uchwa y bud etowej na rok 2010 Gminy I owa
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y.
Poinformowa a, e zostaje zmniejszony plan wydatków na ogóln  kwot  4.889.000 z  (dzia  010
rozdzia  01041 § 6050, 6058, 6059) w tym:
     - Budowa wodoci gu w  so ectwie Czerna o kwot  3.830.000 z ,

- Remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyleg ego do
niej terenu  o kwot  805.000 z ,

- Urz dzenie placów zabaw – etap I o kwot  254.000 z ,
Powy szym zmianom towarzyszy zmniejszenie planu dochodów o kwot   3.020.491 z  ( dzia  010
rozdzia  01041 § 6298 ), oraz zwi kszenie planu wydatków o kwot  5.000 z  ( dzia  921 rozdzia
92109 § 6050 ) – zwi zane z wietlic  wiejsk  w Klikowie oraz zwi kszenie planu wydatków o kwot
4.000z  ( dzia  900 rozdzia  90095 § 6050 ) – zwi zane z placem zabaw.
W dziale 900 rozdzia  90095 § 6050 zostaje zwi kszony plan wydatków o kwot  3.624 z  dotycz cy
ci gów pieszo – jezdnych na osiedlu mieszkaniowym w Czy ówku.
Zmniejszenie planu wydatków o kwot  225.901 z  jest wynikiem zmniejszenia planu wydatków na
zadaniach:

- budowa Mostu przy ul. M skiej o kwot  271.272z ,
- przebudowa ul. Hutniczej o kwot  20.200 z , ( któremu towarzyszy zmniejszenie planu

dochodów o kwot  20.200 z  w dziale 600 rozdzia  60016 § 6300 ),
- przebudowa ul. Ko cielnej o kwot  82.157 z ,

oraz zwi kszenia planu wydatków na zadaniach:
- przebudowa ul. Okrzei i Hutniczej o kwot  103.785 z ,
- modernizacja Pl. Wolno ci po czona z odnow  o kwot  36.300 z ,
- przebudowa ul. Blacharskiej o kwot  909 z ,
- kompleksowy program poprawy bezpiecze stwa na drogach o kwot  6.734 zl.
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Zmniejszenie planu na zadaniu pn. przebudowie ul. Ko cielnej przeznaczone zostaje na utworzenie
planu wydatków zwi zanych z t  inwestycj  , które dotycz  wykonania o wietlenia, zostaje wi c
zwi kszony plan wydatków w dziale 900 rozdzia  90015 § 6050 o kwot  82.157 z .
W ww. klasyfikacji  bud etowej zostaje równie  zmniejszony plan wydatków na zadaniu – Przy cze
energetyczne Plac Wolno ci o kwot  4.710 z .
Zostaje zmniejszony plan wydatków na zadaniu pn.” Budowa przydomowych oczyszczalni cieków na
terenie gminy I owa ” o kwot  154.445 z  ( dzia  900 rozdzia  90001 § 6050).
W ww. klasyfikacji bud etowej zostaje równie  zwi kszony plan o kwot  8.000z  na zadaniu pn. „
Budowa przepompowni cieków przy ul. Surzyna”.
Zostaje zwi kszony plan wydatków w dziale 801 rozdzia  80195 § 6050 o kwot  3.318 z  na zadaniu
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej.
Zmniejszenie planu wydatków bie cych w dziale 921 rozdzia  92109 o kwot  562 z  i  planu
dochodów w dziale 921 o kwot  478 z  dotyczy zadania pn.  „Polsko – Niemieckie spotkania
muzyczne”.
Zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 rozdzia  90004 § 6050 o kwot   158.023 z  na projekcie
pn. „Pogranicze pi knieje , Rekompozycja Parku Dworskiego w I owej”.
Zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 na ogóln  kwot  72.941 z  dokonane zostaje na wniosek
Kierownika O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej.
Zwi kszenie planu wydatków w dziale 801 rozdzia  80101 § 2540 o kwot  34.321 z  wi e si  ze
zmniejszeniem planu wydatków w dziale 801 rozdzia  80103 § 2540 o kwot  6.321 z  i zmniejszeniem
planu wydatków w dziale 854
rozdzia  85404 § 2540 o kwot  28.000 z  , przedmiotowe zmiany dotycz  dotacji dla „ Ma ej Szko y w
Koninie”.
W zwi zku ze zwi kszeniem planu dochodów o kwot   1.882 z  z tytu u wp ywów za zezwolenia na
sprzeda  alkoholu ( dzia  756 rozdzia  75618 § 0480) zostaje zwi kszony plan wydatków w dziale 851
rozdzia  85154 § 4210 równie  o kwot  1.882 z  na zadaniach zwi zanych z przeciwdzia aniem
alkoholizmowi.
 Wydatków bie ce  realizowane przez jednostki o wiatowe  na wniosek kierowników tych jednostek
zostaj  zmienione w planie wydatków w dziale 801 i 854.
Zostaj  zwi kszone wydatki bie ce realizowane przez Urz d Miejski w I owej:
z tytu u:
utrzymania dróg o kwot  5.000 z  ( dzia  600 rozdzia  60016 § 4300 ),
przewozów szkolnych o kwot  20.000 z  ( dzia  801 rozdzia  80113 § 4300 ),

wietlenia ulicznego o kwot  25.000 z  ( dzia  900 rozdzia  90015 § 4260 ).
W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zostaje zmniejszony o kwot  4.768.078 z  natomiast
plan wydatków zostaje zmniejszony o kwot  5.218.078z   Ró nica pomi dzy zmniejszeniem planu
wydatków i dochodów równa si  kwocie 450.000 z , co znajduje swoje odzwierciedlenie  w
zmniejszeniu przychodów z  tytu u kredytów o kwot  450.000 z .

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

12) zmieniaj ca uchwa  w sprawie uchwalenia Statutu Zak adu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w I owej

Pani Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego wyja ni a, e w za czniku do
uchwa y „Statut Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej”, w § 3 ust. 1 otrzymuje
brzmienie:
„1. Zak ad jest samorz dowym zak adem bud etowym gminy I owa”.

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

13) zmieniaj ca uchwa  w sprawie okre lenia wysoko ci stawek podatku od nieruchomo ci
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y. Poinformowa , e Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze na posiedzeniu w dniu 13 pa dziernika 2010 r.
podj o uchwa  nr 329/2010 stwierdzaj  niewa no  lit. „a” zawartej w § 2 pkt 1 uchwa y Rady
Miejskiej w I owej Nr 361/5/XLI/10 z dnia 17 wrze nia 2010 r. w sprawie okre lenia wysoko ci
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stawek podatku od nieruchomo ci. Podstaw  uchylenia zapisu ww. uchwa y dotycz cego
zwolnienia z podatku od nieruchomo ci gruntów, budynków lub ich cz ci oraz budowle lub ich cz ci
wykorzystywane do prowadzenia dzia alno ci komunalnej zwi zanej z zaspokajaniem zbiorowym
potrzeb w zakresie odprowadzania i oczyszczania cieków by o uznanie, e zwolnienie to dotyczy
„tylko okre lonych grup podmiotów” prowadz cych dzia alno  komunaln . Przy tak rozumianym
zapisie, zwolnienie to posiada charakter zwolnienia podmiotowego co stoi w sprzeczno ci z
obowi zuj cym prawem.
Przedstawiony projekt uchwa y zak ada utrzymanie w 2011 r. zwolnienia poprzez ponowne
wprowadzenie odpowiedniego zapisu, z pomini ciem sformu owania sugeruj cego zwolnienie jedynie
podmiotów prowadz cych dzia alno  „komunaln ”. Oznacza to zwolnienie od 1 stycznia 2011 r.
wszystkich podmiotów z podatku od nieruchomo ci, które wykorzystuj  grunty, budynki lub ich cz ci
oraz budowle lub ich cz ci do prowadzenia dzia alno ci zwi zanej z zaspokajaniem zbiorowym
potrzeb w zakresie odprowadzania i oczyszczania cieków. Poniewa  na terenie gminy I owa jedynym
takim podmiotem jest Zak ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej, to zmieniony zapis
w dalszym ci gu b dzie odnosi  si  tylko do tego zak adu, gdy  na dzie  dzisiejszy nie istniej  inne
podmioty prowadz ce tak  dzia alno .

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

14) okre lenia wysoko ci stawek podatku od rodków transportowych
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y. Wyja ni , e zaproponowane stawki
podatku od rodków transportowych na rok 2011 okre lono na podstawie zasad ich tworzenia, jakie
zastosowano przy okre laniu stawek tego podatku w 2008, 2009 i 2010 roku. Zasada ta polega a na
ustaleniu konkretnych stawek podatkowych jako procent od stawki maksymalnej mo liwej do
zastosowania. Poniewa  górne stawki podatkowe uleg y podwy szeniu zgodnie ze wska nikiem
wzrostu cen towarów i us ug konsumpcyjnych w I pó roczu 2009 r. w stosunku do I pó rocza 2008 r.,
czyli w wysoko ci 102,6 % (M.P. z 2010 r. Nr 51, poz. 688), równie  zaproponowane w uchwale
stawki uleg y wzrostowi w wysoko ci odpowiadaj cej temu wska nikowi (po zaokr gleniu
wyliczonych stawek podatku do pe nych z otych).
Kszta towanie si  górnych stawek podatku w 2011 roku obrazuje poni sze zestawienie:
1)od  samochodu  ci arowego,  o  którym  mowa  w  art.  8  pkt  1,  w  zale no ci  od  dopuszczalnej  masy

ca kowitej pojazdu:
a) powy ej 3,5 tony do 5,5 tony w cznie – 748,25 z ,
b) powy ej 5,5 tony do 9 ton w cznie – 1.248,28 z ,
c) powy ej 9 ton – 1.497,92 z ;

 2) od samochodu ci arowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 – 2.858,47 z  - z tym e w zale no ci
od liczby osi, dopuszczalnej masy ca kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie
mog  by  ni sze od kwot okre lonych w za czniku nr 1 do ustawy;

 3) od ci gnika siod owego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 – 1.747,56 z ;
 4) od ci gnika siod owego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4, w zale no ci od

dopuszczalnej masy ca kowitej zespo u pojazdów:
a) do 36 ton w cznie – 2.209,40 z ,
b) powy ej 36 ton – 2.858,47 z
- z tym e w zale no ci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca kowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia stawki podatku nie mog  by  ni sze od kwot okre lonych w za czniku nr 2 do
ustawy;

 5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 – 1.497,92 z ;
 6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6, w zale no ci od dopuszczalnej masy

ca kowitej zespo u pojazdów:
a) do 36 ton w cznie – 1.747,56 z ,
b) powy ej 36 ton – 2.209,40 z
- z tym e w zale no ci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca kowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia stawki podatku nie mog  by  ni sze od kwot okre lonych w za czniku nr 3 do
ustawy;

 7) od autobusu, w zale no ci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni  30 miejsc – 1.747,56 z ,
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b) równej lub wy szej ni  30 miejsc – 2.209,40 z .

Minimalne oraz maksymalne wysoko ci stawek podatku od rodków transportowych, wyliczona
stawka podatku oraz udzia  tej stawki w stosunku do stawki maksymalnej przedstawiono w poni szej
tabeli:

Masa ca kowita samochodu ci arowego MIN MAX Uchwa a RM %
powy ej 3,5 tony do 5,5 tony w cznie 0,01 748,25 277 0,370
powy ej 5,5 tony do 10,5 tony w cznie 0,01 1248,28 860 0,689
powy ej 10,5 tony a poni ej 12 ton 0,01 1497,92 993 0,663
od równo 12 ton do 13 ton (2 osie pneumatyczne) 0,01 2858,47 995 0,348
od równo 12 ton do 13 ton  (2 osie klasyczne) 133,22 2858,47 1009 0,353
od równo 13 ton do 14 ton (2 osie pneumatyczne) 133,22 2858,47 1009 0,353
od równo 13 ton do 14 ton  (2 osie klasyczne) 368,19 2858,47 1024 0,358
od równo 14 ton do 15 ton (2 osie pneumatyczne) 368,19 2858,47 1024 0,358
od równo 14 ton do 15 ton  (2 osie klasyczne) 518,70 2858,47 1054 0,369
od równo 15 ton (2 osie pneumatyczne) 518,70 2858,47 1086 0,380
od równo 15 ton  (2 osie klasyczne) 1173,812858,47 1735 0,607
od równo 12 ton do 17 ton (3 osie pneumatyczne) 133,22 2858,47 1054 0,369
od równo 12 ton do 17 ton (3 osie klasyczne) 231,74 2858,47 1249 0,437
od równo 17 ton do 19 ton (3 osie pneumatyczne) 231,74 2858,47 1249 0,437
od równo 17 ton do 19 ton (3 osie klasyczne) 475,37 2858,47 1529 0,535
od równo 19 ton do 21 ton (3 osie pneumatyczne) 475,37 2858,47 1529 0,535
od równo 19 ton do 21 ton (3 osie klasyczne) 617,24 2858,47 1720 0,602
od równo 21 ton do 23 ton (3 osie pneumatyczne) 617,24 2858,47 1637 0,573
od równo 21 ton do 23 ton (3 osie klasyczne) 950,73 2858,47 2012 0,704
od równo 23 ton do 25 ton (3 osie pneumatyczne) 950,73 2858,47 2012 0,704
od równo 23 ton do 25 ton (3 osie klasyczne) 1478,072858,47 2484 0,869
od równo 25 ton (3 osie pneumatyczne) 950,73 2858,47 2012 0,704
od równo 25 ton  (3 osie klasyczne) 1478,072858,47 2484 0,869
od równo 12 ton do 25 ton (4 osie i wi cej pneumatyczne) 617,24 2858,47 1695 0,593
od równo 12 ton do 25 ton (4 osie i wi cej klasyczne) 625,90 2858,47 1723 0,603
od równo 25 ton do 27 ton (4 osie i wi cej pneumatyczne) 625,90 2858,47 1723 0,603
od równo 25 ton do 27 ton (4 osie i wi cej klasyczne) 976,71 2858,47 1975 0,691
od równo 27 ton do 29 ton (4 osie i wi cej pneumatyczne) 976,71 2858,47 1975 0,691
od równo 27 ton do 29 ton (4 osie i wi cej klasyczne) 1550,612858,47 2296 0,803
od równo 29 ton do 31 ton (4 osie i wi cej pneumatyczne)1550,612858,47 2296 0,803
od równo 29 ton do 31 ton (4 osie i wi cej klasyczne) 2299,932858,47 2855 0,999
od równo 31 ton (4 osie i wi cej pneumatyczne) 1550,612858,47 2296 0,803
od równo 31 ton (4 osie i wi cej klasyczne) 2299,932858,47 2855 0,999

Masa ca kowita ci gnika siod owego MIN MAX Uchwa a RMwI %
powy ej 3,5 tony do 9 ton w cznie 0,01 1747,56 717 0,410
powy ej 9 ton a poni ej 12 ton 0,01 1747,56 931 0,533

od równo 12 ton do 18 ton (2 osie pneumatyczne) 0,01 2209,40 994 0,450
od równo 12 ton do 18 ton (2 osie klasyczne) 35,75 2209,40 1032 0,467
od równo 18 ton do 25 ton (2 osie pneumatyczne) 249,08 2209,40 1069 0,484
od równo 18 ton do 25 ton (2 osie klasyczne) 450,48 2209,40 1529 0,692
od równo 25 ton do 31 ton (2 osie pneumatyczne) 525,19 2209,40 1517 0,687
od równo 25 ton do 31 ton (2 osie klasyczne) 861,95 2209,40 2010 0,910
od równo 31 ton  (2 osie pneumatyczne) 1324,312209,40 2010 0,910
od równo 31 ton (2 osie klasyczne) 1816,992209,40 2207 0,999
od równo 12 ton do 40 ton (3 osie pneumatyczne) 1168,392209,40 1723 0,780
od równo 12 ton do 40 ton (3 osie klasyczne) 1615,592209,40 2202 0,997
od równo 40 ton (3 osie pneumatyczne) 1615,592858,47 2296 0,803
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od równo 40 ton (3 osie klasyczne) 2389,802858,47 2855 0,999

Masa ca kowita przyczepy lub naczepy MIN MAX Uchwa a RMwI %
od  7 ton do poni ej 12 ton 0,01 1497,92 277 0,185
od równo 12 ton do 18 ton (1 o  pneumatyczna) 0,01 1747,56 244 0,140
od równo 12 ton do 18 ton (1 o  klasyczna) 23,85 1747,56 278 0,159
od równo 18 ton do 25 ton (1 o  pneumatyczna) 166,77 1747,56 561 0,321
od równo 18 ton do 25 ton (1 o  klasyczna) 299,96 1747,56 752 0,430
od równo 25 ton (1 o  pneumatyczna) 299,96 1747,56 752 0,430
od równo 25 ton (1 o  klasyczna) 526,28 1747,56 991 0,567
od równo 12 ton do 28 ton (2 osie pneumatyczne) 197,10 1747,56 641 0,367
od równo 12 ton do 28 ton (2 osie klasyczne) 290,23 1747,56 1028 0,588
od równo 28 ton do 33 ton (2 osie pneumatyczne) 575,00 1747,56 1335 0,764
od równo 28 ton do 33 ton (2 osie klasyczne) 796,98 1747,56 1527 0,874
od równo 33 ton do 38 ton (2 osie pneumatyczne) 796,98 1747,56 1527 0,874
od równo 33 ton do 38 ton (2 osie klasyczne) 1210,621747,56 1622 0,928
od równo 38 ton (2 osie pneumatyczne) 1077,432209,40 1867 0,845
od równo 38 ton (2 osie klasyczne) 1593,942209,40 2083 0,943
od równo 12 ton do 38 ton (3 osie pneumatyczne) 634,56 1747,56 1527 0,874
od równo 12 ton do 38 ton (3 osie klasyczne) 883,59 1747,56 1743 0,997
od równo 38 ton (3 osie pneumatyczne) 883,59 2209,40 2000 0,905
od równo 38 ton (3 osie klasyczne) 1200,882209,40 2090 0,946

Autobusy (liczba miejsc) MIN MAX Uchwa a RMwI %
poni ej 30 miejsc 0,01 1747,56 533 0,305
od równo 30 miejsc 0,01 2209,40 1173 0,531

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 14 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 – 11 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 3 (J.Brzezicki, A.Michalczuk, T.S omi ski)

Ad. II pkt 5
Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Pan Adam Gliniak – Burmistrz
W sprawie przej cia w Jankowej ag. od przystanku na drug  stron  drogi, wyst pimy z wnioskiem do

ciciela drogi.
amane drzewo postaramy si  uporz dkowa .

Ad.II pkt 6
Wobec  wyczerpania si   porz dku  obrad  Pan Miros aw Wdowiak - Przewodnicz cy Rady  Miejskiej
zamkn   obrady XLII sesji  Rady Miejskiej  w I owej.

Na tym protokó  zako czono. Protokó  zawiera 13  stron, ponumerowanych od 1 do 13.
Sesja trwa a nieprzerwanie od godz. 1400  do  godz. 1605

Protoko owa a:

Maria Soko owska


