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

odbytej w dniu 17 wrze nia 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 XLI 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. Suchodolski Krzysztof
13. Sygnowski Zygmunt
14. Wdowiak Miros aw

omi ski Tomasz - 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) Wojciech Knap – Informatyk
8) Agata Matusiak-Wojnicz – Radca Prawny UM
9) Iwona Kaniewska – Dyrektor Przedszkola w I owej
10) Maciej Beszterda – So tys wsi aganiec

Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej przedstawi  nast puj cy  porz dek obrad:
I. Sprawy regulaminowe
1. Otwarcie sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porz dku obrad.
4. Zg oszenie (odczytanie) uwag i poprawek do porz dku obrad (w przypadku zmiany w porz dku
    obrad zatwierdza si  zmieniony porz dek obrad).

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

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

2. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.
3. Informacja Burmistrza I owej o zg oszonych daniach i wydanych decyzjach, w zwi zku z art.

37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4.   Przyj cie uchwa  w sprawie:
1) wyra enia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu aga skiego na

dofinansowanie w roku 2011 zadania inwestycyjnego pod nazw  „Wykonanie odnowy
nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej 1082F  w m. I owa aga ska” – referuje Kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej
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2) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu aga skiego w 2010 r. – referuje Skarbnik Gminy
3) zmieniaj ca uchwa  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorz du Województwa

Lubuskiego w 2010 r. – referuje Skarbnik Gminy
4) zaci gni cia d ugoterminowego kredytu w 2010 roku – referuje Skarbnik Gminy
5) zmian uchwa y bud etowej na rok 2010 Gminy I owa – referuje Skarbnik Gminy
6) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w I owej

przy ul. aga skiej 8/4 – referuje J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie Gospodarki
Komunalnej,

7) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w
Jankowej aga skiej 70/2 – referuje J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie Gospodarki
Komunalnej,

8) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w
Jankowej aga skiej 70/1 – referuje J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie Gospodarki
Komunalnej,

9) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w I owej
przy ul. Hutniczej 1/33 – referuje J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie Gospodarki
Komunalnej,

10) uchwalenia regulaminu utrzymania czysto ci i porz dku na terenie gminy I owa – referuje
Sekretarz Gminy

11) okre lenia wysoko ci stawek podatku od nieruchomo ci – referuje Sekretarz Gminy
12) zmieniaj ca uchwa  w sprawie okre lenia górnych stawek op at za us ugi usuwania odpadów z

nieruchomo ci – referuje Sekretarz Gminy
13) wprowadzenia op aty od posiadania psów oraz ustalenia wysoko ci stawek op aty od

posiadania psów – referuje Sekretarz Gminy
14) ustalenia wysoko ci dziennej stawki op aty targowej – referuje Sekretarz Gminy
15) ustalenia czasu w trakcie którego zapewnia si  bezp atne nauczanie, wychowanie i opiek  w

przedszkolu publicznym – referuje Sekretarz Gminy
16) ustalenia wysoko ci op at za wiadczenia udzielone przez przedszkole publiczne w czasie

przekraczaj cym ustalony czas, w trakcie którego zapewnia si  bezp atne nauczanie,
wychowanie i opiek  w przedszkolu publicznym dla którego organem prowadz cym jest gmina

owa – referuje Sekretarz Gminy
17) pozbawienia cz ci dróg kategorii publicznych dróg gminnych, utworzenia nowych

publicznych dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie miejscowo ci Szczepanów,
gmina I owa – referuje Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

18) sprostowania b du w uchwale Nr 268/5/XXXII/09 Rady Miejskiej w I owej z dnia 28
wrze nia 2009 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich
przebiegu na terenie miejscowo ci Wilkowisko, gmina I owa – referuje Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej

19) okre lenia szczegó owego sposobu konsultowania z radami dzia alno ci po ytku publicznego
lub organizacjami pozarz dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego Rady Miejskiej w I owej w dziedzinach dotycz cych dzia alno ci
statutowej tych organizacji – referuje Sekretarz Gminy

20) odes ania skargi – referuje Sekretarz Gminy

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

Pan Adam Gliniak – Burmistrz
Zg osi  wnioski o wprowadzenie do porz dku obrad projektów uchwa   w sprawie:
1)  wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w I owej przy
ul. aga skiej 38/5 jako pkt 9a) porz dku obrad.
2) projektu uchwa y w sprawie podj cia zobowi zania w zakresie inwestycji pod nazw
„Kompleksowy program poprawy bezpiecze stwa na drogach gminnych przez przebudow
nawierzchni i monta  urz dze  poprawiaj cych bezpiecze stwo” – I etap jako pkt 21) porz dku obrad.

osowanie  I wniosku :
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za przyj ciem g osowa o – 13 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 0

osowanie  II wniosku :
za przyj ciem g osowa o – 13 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 0

osowanie porz dku obrad po zmianach:
za przyj ciem – 13 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 0
Pan Marek Sawicki nie by  obecny podczas g osowania.
Porz dek obrad zosta  przyj ty.

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   29 czerwca 2010 r. do dnia 17 wrze nia 2010 r. :

nadzorowa em  prace projektowe dotycz ce odnowy parku w I owej,
uzyska em pozwolenie na budow  na wykonanie odnowy Parku Dworskiego w I owej,
uzgodni em z Lubuskim Konserwatorem Zabytków projekt zagospodarowania Parku
Dworskiego w I owej i planowane wycinki drzew w Parku,
zaprosi em do negocjacji ENEA S.A. celem uzgodnienia warunków podpisania umowy na
modernizacj  o wietlenia,
przeprowadzi em negocjacj  z Firm  ENEA S.A. warunki umowy na modernizacj

wietlenia,
wyst pi em o warunki techniczne dla przy czenia zasilania o wietlenia i warunki usuni cia
kolizji z sieci  energetyczn  dla Placu Wolno ci,
odby y si  3 przetargi na wykonanie  K adki na ulicy M skiej,
wyda em 11 decyzji o warunkach zabudowy,
wyda em 1 decyzj  celu publicznego,
odby y si  2  przetargi na wykonanie przebudowy ul. Ko cielnej I etap,
odebra em roboty budowlane polegaj ce na wykonaniu  zasilania energetycznego dla imprez
na Pl. Wolno ci,
uzgodni em  wykonanie o wietlenia w Czernej, Koninie i aga cu,
wykona em modernizacj  o wietlenia w Borowym,
prowadzi em sta y nadzór nad budow  wodoci gu w Czy ówku,
dnia 15 lipca 2010 r. podpisa em umow  na wykonanie remontu, modernizacji i przebudowy
ul. Okrzei, Hutniczej i Zau ek Rybacki,
w zwi zku z wnioskiem komisji do spraw publicznych wyst pi em do Zarz du Dróg
Wojewódzkich w Zielonej Górze o uwzgl dnienie w opracowywanej dokumentacji technicznej
przebudowy ul. aga skiej trasy rowerowej. W odpowiedzi ZDW poda , i  uwzgl dnienie
naszego wniosku spowoduje znaczny wzrost kosztu inwestycji – oko o 800 tys. z . W zwi zku
z tym ZDW zwróci  si  z wnioskiem o partycypacj  w kosztach realizacji, jako warunku
umo liwiaj cego wykonanie projektu w w/w zakresie,
dnia 18 sierpnia podpisa em umow  na wykonanie zadania pn. „Budowa kompleksu
sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” przy ul. Piaskowej w I owej w ramach Programu „Moje
Boisko-Orlik 2012”. Wykonawc  jest firma Margot Inwestycje z Warszawy. Koszt wykonania
1.120.995,87 z otych brutto,
wr czy em 5 aktów mianowania dla nauczycieli (3 Szko a Podstawowa, 2 Gimnazjum w

owej),
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NIERUCHOMO CI

podpisa em umow  na wykonanie planu realizacyjnego w granicach dzia ki nr 7/40 na osiedlu
Czy ówek. Plan jest niezb dny do wyznaczenia terenu z przeznaczeniem do oddania gruntu w
najem  pod budow  gara y,
nie wyznaczy em do sprzeda y wolnego lokalu mieszkalnego po onego w Jankowej

aga skiej 45b/2, o którego kupno wp yn  wniosek. Lokal zosta  przeznaczony do przydzia u
w ramach listy przydzia u mieszka ,
wyznaczy em do sprzeda y na wniosek najemców lokale mieszkalne po one w Jankowej

aga skiej 70/1 i 2 , w I owej przy ul. Hutniczej 1/33 , ul. aga skiej 38/5 oraz ul. aga skiej
8/4,
wyda em trzy za wiadczenia zwi zane z nieruchomo ciami: jedno za wiadczenie dot. sp aty
zad enia z tyt. nabycia nieruchomo ci po onej w I owej przy ul Okrzei, drugie dot.
powierzchni budynków znajduj cych si  na dzia ce po onej w I owej przy ul. Batorego oraz
trzecie dot. oznaczenia numerowego budynku w Jankowej aga skiej,
w wyniku wydanych decyzji komunalizacyjnych Gmina I owa sta a si  w cicielem
nieruchomo ci w Czernej dzia ki nr 333/4, 347/3, 358/2, 477/1, 429/8 i 421/3,
wystosowa em pro  do w ciciela tj. Agencji Nieruchomo ci Rolnych o wykoszenie stawu
oraz terenu wokó  stawu w Koninie aga skim,

em wnioski o za enie ksi g wieczystych dla 219 nieruchomo ci stanowi cych
asno  Gminy I owa,

wyda em dwie decyzje zatwierdzaj ce podzia  nieruchomo ci po onych w I owej : dzia ka nr
1098/2 przy ul. eromskiego oraz dzia ka nr 619/2 przy ul. Ró anej,
wyznaczy em do dzier awy podejmuj c zarz dzenia dwie dzia ki po one w s siedztwie
przepompowni cieków przy ul. Surzyna,
wyznaczy em do sprzeda y podejmuj c zarz dzenia dzia  nr 619/4 w I owej przy ul. Ró anej
oraz trzy dzia ki nr 1/55,1/51 oraz 1/56 po one przy autostradzie,
nie wykona em przys uguj cego Gminie I owa prawa pierwokupu w stosunku do dzia ki nr
619/6 w I owej przy ul. Ró anej oraz nr 347/17 w Czernej,
na dzie  30 wrze nia og osi em przetargi na sprzeda  nieruchomo ci ozn. dzia kami nr 78/2 i
80/6 po onych w I owej przy ul. aków ,
wyda em cztery decyzje o przekszta ceniu prawa u ytkowania wieczystego gruntu w prawo

asno ci w stosunku do dzia ek po onych w I owej:  nr 1068 ul. eromskiego, nr 534 ul.
Okrzei, nr 875 ul. 1 Maja oraz 942 i 1053 ul. Drzyma y,
na wniosek u ytkownika wieczystego wszcz em post powanie w sprawie przekszta cenia
prawa u ytkowania wieczystego w prawo w asno ci w stosunku do gruntu ozn. dzia  nr 1191
w I owej przy ul. Traugutta,
20 sierpnia odby y si  : przetarg na sprzeda  nieruchomo ci w I owej przy ul. Poniatowskiego
– dzia ka nr 423/12 ze skutkiem pozytywnym  oraz rokowania na sprzeda  nieruchomo ci
zabudowanej dawn  kot owni  osiedlow  w Czy ówku ze skutkiem negatywnym,

DROGI

w ramach remontu nawierzchni dróg gruntowych zakupiono i rozplantowano pospó
wirow  na trzech drogach w m. Borowe,

em zamówienie na znaki drogowe (pocz tek i koniec miejscowo ci I owa) ,  (pocz tek
oraz koniec obszaru zabudowanego ) a tak e tablic  kierunkow  „Czy ówek 110-112”, które
zostan  zamontowane na granicy miasta I owa oraz m. Czy ówek (d. Karolinów) ,
w ramach zawartych umów:

1) zamontowano kosze uliczne w I owej oraz w Czernej ;
2) usuni to zapadni cie drogi gminnej w I owej przy ul. Mickiewicza oraz przy ul. Drzyma y (na

odcinku pomi dzy ul. eromskiego a ul. M sk );
3) przyst piono do koszenia poboczy przy drogach gminnych . W ramach tej umowy wykoszono

dzia   przy ul. aków,  dzia  przy stacji AS-24 oraz pobocze pomi dzy I ow  a
Czy ówkiem (d. Karolinów);
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4) zleci em wykonanie projektu nowej organizacji ruchu dot. monta u progów zwalniaj cych na

ulicy Piaskowej ( jeden na wysoko ci budowanego „Orlika” , drugi w bliskim s siedztwie
skrzy owania ulicy Piaskowej z ulic  Poniatowskiego) . Projekt nie b dzie zawiera  monta u
progu zwalniaj cego na odcinku drogi biegn cego przy Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum
ze wzgl du na poruszaj ce si  tym odcinkiem autobusy szkolne. Na takich drogach zabroniony
jest monta  progów;

5) zawar em umow  na napraw  zjazdu z ul. eromskiego przy budynku nr 29.
przes em wg kompetencji pisma , które wp yn y do naszego Urz du w sprawach: naprawy
studzienki kanalizacyjnej przy drodze wojewódzkiej ul. aga skiej (przy remizie) , monta u
ogrodzenia cuchowego w Borowem przy drodze wojewódzkiej oraz naprawy studzienki
kanalizacyjnej przy drodze powiatowej w I owej przy ul. Kolejowej przy szkole I-III ,

em  wniosek  do  PKP  PLK  Zak adu  Linii  Kolejowych  w  Zielonej  Górze  o  za enie
znaków STOP na przeje dzie kolejowym w ci gu drogi gminnej w I owej przy ul. Traugutta do
Czy ówka (Karolinów),
wydano 10 decyzji zezwalaj cych na wycink  drzew ze zwolnieniem z op at za wycink ,
wydano postanowienie pozytywnie opiniuj ce dzia alno  w zakresie odzysku odpadów innych
ni  niebezpieczne,
opracowano i przes ano do Urz du Marsza kowskiego Województwa Lubuskiego i
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony rodowiska, wykazy zawieraj ce zestawienie
informacji o zakresie korzystania ze rodowiska oraz o wysoko ci nale nych op at za I
pó rocze 2010 r.,
wydano 3 postanowienia stwierdzaj ce brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia ywania
na rodowisko dla inwestycji polegaj cych na:

„Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 296 relacji I owa – Ruszów od km 41+800,00 do km
46+175,00”
„Rozbudowie istniej cego warsztatu o pomieszczenie dwustanowiskowe do naprawy
samochodów” na dzia ce 455/2 i 454/1 w I owej
„Skupie z omu stalowego i metali kolorowych, makulatury, folii”

wydano 2 decyzje o rodowiskowych uwarunkowa  dla inwestycji polegaj cych na:
 „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 296 relacji I owa – Ruszów od km 41+800,00 do km
46+175,00”
„Rozbudowie istniej cego warsztatu o pomieszczenie dwustanowiskowe do naprawy
samochodów” na dzia ce 455/2 i 454/1 w I owej
wydano 2 decyzje o umorzeniu post powania w sprawie wydania decyzji  o rodowiskowych
uwarunkowa  dla inwestycji polegaj cych na:
„Budowie zbiornika retencyjnego  I z przepustami w Le nictwie Nowoszów oddzia  le ny nr
23g, budowie zbiornika retencyjnego II z zastawkami i przepustem w Le nictwie Nowoszów
oddzia  le ny nr 23g, budowie zbiornika retencyjnego z mnichem w Le nictwie Nowoszów
oddzia  le ny nr 19c” na dzia ce  o numerze ewidencyjnym 1079, obr b Czerna  gmina I owa.
„Przebudowie dojazdu po arowego nr 54 w Nadle nictwie aga ” obr b Czerna, gmina I owa
wydano 37 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,
wydano za wiadczenie o zgodno ci zmiany sposobu u ytkowania obiektu budowlanego z
obowi zuj cym planem zagospodarowania przestrzennego,
wydano 18 za wiadcze  o wpisie do ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
wydano 13 za wiadcze  o zmianie wpisu do ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
wydano 5 za wiadcze  o zawieszeniu wykonywania dzia alno ci gospodarczej,
wydano 6 za wiadcze  o wznowieniu wykonywania dzia alno ci gospodarczej,

    wydano 11 za wiadcze  potwierdzaj cych dane z ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
wydano 7 decyzji o zaprzestaniu wykonywania dzia alno ci gospodarczej,
wydano  2 zezwolenia na jednorazow  sprzeda  napojów alkoholowych do 4,5% zawarto ci
alkoholu oraz na piwo (I owa, ul. Plac Wolno ci Lato India skie, Borowe Do ynki wiejskie),
przydzielono 2 lokale mieszkalne – w Koninie aga skim 139 lok. 2, w I owej ul. Hutnicza 1
lok. 3,
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nadano numer porz dkowy dla nieruchomo ci zabudowanej budynkiem mieszkalnym w

owej ul. eromskiego na dzia ce nr 871/1 (podzia  dzia ki) NR 19a.

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

Ad. II pkt 2
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych

Pan Krzysztof Suchodolski – Radny
Poprosi  o wypowied  w sprawie w czenia odcinka drogi w Szczepanowie od drogi powiatowej w
kierunku kaplicy do programu bezpiecze stwa na drogach gminnych.

Pan Miros aw Wdowiak – Przewodnicz cy Rady Miejskiej
Poprosi  o ocen  dzia ania kanalizacji po uruchomieniu przepompowni przy ul. Surzyna.

Ad. II pkt 3
Pan Adam Gliniak – Burmistrz I owej
Na podstawie art.  37 ust. 8  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym poinformowa  , e w okresie od 1 wrze nia 2009 r. do 1 wrze nia 2010 r.:

1) nie wp yn o adne danie do Gminy I owa
dotycz ce wyp aty odszkodowania za poniesion  rzeczywist  szkod  albo wykupienia
nieruchomo ci lub jej cz ci w zwi zku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmian ,
korzystanie z nieruchomo ci lub jej cz ci w dotychczasowy sposób lub zgodny z
dotychczasowym przeznaczeniem sta o si  niemo liwe b  istotnie ograniczone (art. 36 ust.
1) ,
dotycz ce wyp aty odszkodowania  za obni enie warto ci nieruchomo ci w zwi zku z
uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmian  (art. 36 ust 3),

2) nie wydano adnej decyzji zwi zanej ze wzrostem warto ci nieruchomo ci w zwi zku z
uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmian  (art. 36 ust. 6 i 7).

Ad. II pkt 4
Przyj cie uchwa  w sprawie:

1) wyra enia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu aga skiego na
dofinansowanie w roku 2011 zadania inwestycyjnego pod nazw  „Wykonanie odnowy
nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej 1082F  w m. I owa aga ska”

Pan Miros aw Gubernator – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej omówi  projekt uchwa y i
poinformowa , e przyst pienie  Gminy I owa do w/w projektu ma na celu remont drogi 1082F na
odcinku I owa-Czy ówek w ramach wspó pracy mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego.

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

2) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu aga skiego w 2010 r.
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y.
Wyja ni a, e pomoc finansowa przeznaczona jest na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod
nazw  „Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej 1082F w I owej w kierunku
Czy ówka”.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.
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3) zmieniaj ca uchwa  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorz du

Województwa Lubuskiego w 2010 r.
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy
Omówi a projekt uchwa y i poinformowa a, e dotychczasowy § 2 otrzymuje nast puj ce brzmienie:
„ §2. Pomoc finansowa o której mowa w § 1 równa si  kwocie 100.000 z  (  s ownie z otych: sto
tysi cy ) i przeznaczona jest dla Zarz du Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na dofinansowanie
wykonania przebudowy chodników w ci gu drogi wojewódzkiej nr 296 w I owej ul. aga ska w
ramach poprawy bezpiecze stwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa
lubuskiego.”.

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

4) zaci gni cia d ugoterminowego kredytu w 2010 roku
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y. Wyja ni a, e Gmina zaci ga

ugoterminowy kredyt na dofinansowanie wydatków zwi zanych z realizacj  zada  inwestycyjnych.
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.

5) 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  1.852.882 z  (dzia  600
rozdzia  60016 § 6050) w tym:
Poprawa bezpiecze stwa ruchu drogowego poprzez przebudow  ul. Okrzei i Zau ek Rybacki o kwot
1.414.825 z ,
Poprawa bezpiecze stwa ruchu drogowego poprzez przebudow  ul. Chrobrego o kwot   57.841 z ,
Poprawa bezpiecze stwa ruchu drogowego poprzez przebudow  ul. Hutniczej o kwot  147.440 z ,
Przebudowa ul. Blacharskiej o kwot  232.776 z
Powy szym zmniejszeniom towarzyszy:
1) Zmniejszenie planu dochodów z tytu u  dotacji celowej z bud etu pa stwa na realizacj  inwestycji (
dzia  600 rozdzia  60016 § 6330 ) o kwot  829.721 z  w tym kwota:

- 721.850 z  przypada na ul. Okrzei i Zau ek Rybacki,
-   28.920 z  przypada na ul. Chrobrego,
-   78.951 z  przypada na ul. Hutnicz .

2) Zmniejszenie przychodów tytu u kredytów  o kwot  910.000 z  w tym kwota:
     - 680.000 z  przypada na ul. Okrzei i Zau ek Rybacki,
      -230.000 z  przypada na ul. Blacharsk .
Pozosta e zmniejszenie w kwocie 113.161 z  by o zaplanowane do sfinansowania rodkami w asnymi i
dotyczy:
- 12.975 z  ul. Okrzei i Zau ek Rybacki,
- 28.921 z  ul. Chrobrego,
- 68.489 z  ul. Hutniczej,
-   2.776 z  ul. Blacharskiej.
W dziale 600 rozdzia  60016 § 6050 zostaje równie  zwi kszony  plan wydatków o kwot  150.363 z  ,
na któr  sk ada si  zwi kszenie o kwot  363 z  planu dotycz cego drogi wewn trznej Strefy
Aktywno ci Gospodarczej i zwi kszenie o kwot  150.000 z  planu dotycz cego Budowy mostu przy
ul. M skiej w zwi zku z wprowadzeniem do bud etu planu niewykonanych w terminie wydatków,
które nie wygas y z up ywem 2009 roku.
Ró nica pomi dzy zmniejszeniem o kwot  1.852.882 z  a zwi kszeniem o kwot  150.363 z  daje nam
zmniejszenie w kwocie 1.702.519 z  w dziale 600 rozdzia  60016 § 6050.
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Zwi kszenie planu dochodów w dziale 758 rozdzia  75814 § 6680 o kwot  252.240 z  wi e si  z
wprowadzeniem do bud etu planu z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygas y z
up ywem 2009 roku, przedmiotowe
zwi kszenie po stronie planu wydatków posiada odzwierciedlenie w dziale 600 rozdzia  60016 § 6050
o kwot  150.000 z  i dotyczy ww. Budowy mostu  przy ul. M skiej oraz w dziale 900 rozdzia  90001
§6050 o kwot  102.240 z  i dotyczy Budowy przepompowni cieków przy ul. Surzyna.
Zwi kszenie planu dochodów o kwot  5.649 z  z tytu u op at zwi zanych z ochron rodowiska ( dzia
900 rozdzia  90019 § 0690) przeznacza si  na zwi kszenie planu wydatków o kwot  5.649 z  na
zadaniu pn. „ Budowa przepompowni cieków przy ul. Surzyna” .
W zwi zku z tym, e plan ogó em na przedmiotowej inwestycji nie  ulega zmianie  otrzymujemy
wolne rodki w asne nieoznaczone w wysoko ci 5.649 z .
Zwi kszenie planu dochodów w dziale  600 rozdzia  60016 § 6207 o kwot  19.935 z , w dziale 900
rozdzia   90001 § 6207 o kwot  41.664 z , w dziale 900
rozdzia  90095 § 6207 o kwot  42.048 z  wi e si  z rozliczeniem wydatków poniesionych w 2009
roku przez Gmin    a  dotycz cych  zadania pn. Uzbrojenie strefy aktywno ci gospodarczej przy
autostradzie A-18 w Gminie I owa w drogi wewn trzne , kanalizacj  i wodoci gi.
Zmniejszenie i zwi kszenie planu wydatków o kwot  1 z   w dziale 900 rozdzia  90095 §§ 6057 i 6059
dotyczy wodoci gu strefy aktywno ci gospodarczej.
Zwi kszenie planu wydatków  w dziale 801 rozdzia  80195 § 6050 o kwot  105.801 z   dotyczy
zadania pn. „ Budowa hali sportowej przy SP i Gimnazjum w I owej ” i zwi zana jest z rozliczeniem
ko cowym robót ziemnych przez inspektora nadzoru.
Zwi kszenie planu dochodów w dziale 010 rozdzia  01041 § 6298 o kwot  34.180 z  wi e si  ze
zwi kszeniem udzia u rodków unijnych do 85 %  w wspó finansowaniu  warto ci netto zadania
dotycz cego urz dzenia placów zabaw. Przedmiotowemu zwi kszeniu towarzyszy zwi kszenie i
zmniejszenie wydatków o kwot  34.180 z  w dziale 010 rozdzia  01041 §§  6058 i 6059.
Ponadto w dziale 010 rozdzia  01041 § 6050 zostaje zwi kszony plan wydatków o kwot  9.000 z   w
tym:
- 4.000 z  z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowane zwi zane z urz dzeniem placów zabaw,
- 5.000 z  z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowane zwi zane z remontem i wyposa eniem
wietlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowaniem przyleg ego do niej terenu.

Ww. zwi kszeniu o  kwot  5.000 z  towarzyszy zmniejszenie planu wydatków w dziale 700 rozdzia
70005 § 6050  równie  o kwot  5.000 z  – zakup gruntów w Klikowie, który jest zwi zany z terenem
na którym znajduje si wietlica.
Zwi kszenie planu dochodów w dziale 921 rozdzia  92109 § 2708 o kwot  20.441 z  oraz  zwi kszenie
planu wydatków w dziale 921 rozdzia  92109 §§ z ko cówk  (8) o kwot  20.441 z  i zwi kszenie
planu wydatków w dziale 921 rozdzia  92109 §§ z ko cówka (9) o kwot  3.610 z  wi e si  z
wprowadzeniem do bud etu projektu pn.  „Polsko – Niemieckie Spotkania Muzyczne”.   W celu
zabezpieczenia udzia u rodków w asnych w projekcie zostaje zmniejszony plan wydatków w
Gminnym Centrum Kultury i Sportu o kwot  3.610 z  w dziale 921 rozdzia  92109 §§ z ko cówk  (0).

ród wydatków maj tkowych zostaje zmniejszony plan wydatków na zadaniach pn.:
 Budowa boisk „  Moje boisko Orlik 2012” w I owej przy ul. Piaskowej o kwot  552.337 z  ( dzia  926
rozdzia  92601 § 6050),
Przy cze energetyczne Plac Wolno ci o kwot  26.293 z  ( dzia  900 rozdzia  90015 § 6050 ).
Oraz zostaje zwi kszony plan wydatków zwi zany z pomoc  finansow  dla:
 - Samorz du Województwa Lubuskiego na dofinansowanie wykonania przebudowy chodników w
ci gu drogi wojewódzkiej nr 296 w I owej ul.

aga ska o kwot  100.000 z  ( dzia  600 rozdzia  60013 § 6300),
- Powiatu aga skiego na dofinansowanie wykonania odnowy nawierzchni bitumicznej drogi
powiatowej 1082F w I owej w kierunku Czy ówka o kwot  20.000 z  ( dzia  600 rozdzia  60014 §
6300 ).

ród wydatków bie cych zostaje zwi kszony plan wydatków dotycz cy ochotniczych stra y
po arnych o kwot  6.000 z  ( dzia  754 rozdzia  75412 § 4210 ), oraz zmniejszony plan wydatków
dotycz cy pomocy finansowej dla Powiatu arskiego na szczepienia przeciw wirusowi HPV o kwot
425 z  ( dzia  851 rozdzia  85195 § 2710 ).
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Zwi kszenie planu dochodów w dziale 921 rozdzia  92109  na §§  0750, 0960, 0970 ogó em o kwot
1.742 z  dotyczy otrzymanych darowizn przez So ectwo Borowe na organizacj  Do ynek Gminnych
oraz wp at so ectwa Borowe, w zwi zku z tym zwi kszamy plan wydatków w dziale 921 rozdzia
92109 §§4210,4260 o czn  kwot  1.742 z  z przeznaczeniem na organizacj  do ynek i utrzymanie
wietlicy wiejskiej.

Istotn  zmian  po stronie dochodowej jest zmniejszenie planu dochodów  o kwot  585.048  z  w dziale
700 rozdzia  70005 § 0770  tj. z tytu u odp atnego nabycia prawa w asno ci oraz prawa u ytkowania
wieczystego nieruchomo ci.
W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zostaje zmniejszony o kwot  1.011.350  z  natomiast
plan wydatków zostaje zmniejszony o kwot  1.921.350 z .  Ró nica pomi dzy zmniejszeniem planu
wydatków i dochodów równa si  kwocie 910.000 z , co znajduje swoje odzwierciedlenie  w
zmniejszeniu przychodów z  tytu u kredytów o kwot  910.000 z .

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

6) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w
owej przy ul. aga skiej 8/4

Pan Miros aw Gubernator - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej omówi  projekt uchwa y.
Przedstawi  propozycj  udzielenia bonifikaty w wysoko ci 85% , gdy  w ostatnich latach nie by y
wykonywane adne remonty.

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

7) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w
Jankowej aga skiej 70/2

Pan Miros aw Gubernator - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej omówi  projekt uchwa y.
Przedstawi  propozycj  udzielenia bonifikaty w wysoko ci 85% , równie  nie by y poniesione
ostatnich latach adne koszty remontowe.

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

8) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w
Jankowej aga skiej 70/1

Pan Miros aw Gubernator - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej omówi  projekt uchwa y.
Przedstawi  propozycj  udzielenia bonifikaty w wysoko ci 85% , równie  nie by y poniesione
ostatnich latach adne koszty remontowe.

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

9) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w
owej przy ul. Hutniczej 1/33

Pan Miros aw Gubernator - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej omówi  projekt uchwa y.
Przedstawi  propozycj  udzielenia bonifikaty w wysoko ci 84% , poniewa  w lokalu tym ZGKiM
dokonywa  drobnych remontów.

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

 9a) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w I owej
przy ul. aga skiej 38/5
Pan Miros aw Gubernator - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej omówi  projekt uchwa y.
Przedstawi  propozycj  udzielenia bonifikaty w wysoko ci 85% , poniewa  w ostatnich latach nie
przeprowadzono adnych remontów.
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osowanie uchwa y:

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

10) uchwalenia regulaminu utrzymania czysto ci i porz dku na terenie gminy I owa
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y. Poinformowa , e projekt uzyska
pozytywn  opini  Pa stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w aganiu.

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

11) okre lenia wysoko ci stawek podatku od nieruchomo ci
Pan  Roman  Andzel  –  Sekretarz  Gminy  omówi  projekt  uchwa y.  Poinformowa ,  e  w  projekcie
uchwa y okre laj cej wysoko  stawek podatku od nieruchomo ci na 2011 rok przyj to zasad , e ich
wysoko  kwotowa b dzie ustalona jako udzia  procentowy w stosunku do stawek maksymalnych
obowi zuj cych od dnia 1 stycznia 2011 r. Udzia  procentowy b dzie identyczny jak w 2010 roku.

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

12) zmieniaj ca uchwa  w sprawie okre lenia górnych stawek op at za us ugi usuwania
odpadów z nieruchomo ci

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y. Wyja ni , e zmiana w uchwale
zosta a wywo ana skarg  Wojewody Lubuskiego. Górne stawki tych op at zosta y okre lone w
kwestionowanej uchwale w wysoko ci netto. W ocenie skar cego uchwa a istotnie narusza prawo,
gdy  ustalenie stawek op at w wysoko ci netto jest sprzeczne z art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu
czysto ci i porz dku w gminach. W zwi zku z tym w przed onym projekcie uchwa y skre la si
wyraz „netto” i zast puje wyrazami w postaci ceny  uwzgl dnieniem podatku VAT.

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

13) wprowadzenia op aty od posiadania psów oraz ustalenia wysoko ci stawek op aty od
posiadania psów

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y. Przypomnia , e Rada Miejska w
owej wprowadzi a od 1 stycznia 2010 roku op at  od posiadania psów, ustalaj c jej wysoko  na

kwot  22 z otych rocznie od ka dego psa.
Wysoko  powy szej op aty w stosunku do stawki maksymalnej, wynosz cej w 2009 roku 107,85

otych rocznie, wynosi 20,4%
W roku 2011 obowi zywa  b dzie maksymalna stawka op aty od posiadania psa w wysoko ci 110,66

. Utrzymuj c w roku 2011 wysoko  op aty w takim samym stosunku do stawki maksymalnej, jak w
roku 2010, powinien nast pi  wzrost stawek nie wi cej ni  o 1 z otych (po zaokr gleniu do pe nych

otych). W zwi zku z tym, od 1 stycznia 2011 roku zaproponowano wysoko  stawki op aty od
posiadania psów w wysoko ci 23 z otych rocznie od ka dego psa.

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

14) ustalenia wysoko ci dziennej stawki op aty targowej
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y.
Op ata targowa jest op at  dzienn  pobieran  od osób handluj cych towarami na targowiskach. Przez
targowisko rozumie si  natomiast ka de miejsce, gdzie prowadzony jest handel z r ki, z kosza itp.
(dokonywanie sprzeda y, a przynajmniej wyj cie z ofert  sprzeda y, polegaj  na wystawieniu
towaru z oznaczeniem jego ceny).
Obecnie (w 2010 r.) na terenie gminy I owa obowi zuje jedna stawka op aty targowej (bez wzgl du na
miejsce prowadzonego handlu oraz rodzaju asortymentu towaru przeznaczonego do sprzeda y) i
wynosi 15 z otych za dzie .
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Maksymalna stawka op aty targowej wynosi natomiast w 2010 roku 681,54 z . Tak wi c ustalona na
terenie gminy stawka op aty targowej stanowi 2,2% stawki maksymalnej.
W 2011 r. maksymalna dzienna stawka op aty targowej zosta a ustalona na kwot  699,27 z otych.
Okre laj c na 2011 rok dzienn  stawk  op aty targowej obowi zuj  na terenie gminy I owa przyj to
zasad  odniesienia do stawki maksymalnej w podobnym stosunku jak w roku 2009, zaokr glaj c tak
otrzyman  kwot  w gór  do pe nych z otych. Tak wi c zastosowanie wska nika 2,2 % daje dok adnie
kwot  15,38 z , w uchwale zaproponowano zaokr glenie tej kwoty do pe nych z otych a wi c do
kwoty 16 z otych.

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

15) ustalenia czasu w trakcie którego zapewnia si  bezp atne nauczanie, wychowanie i opiek
w przedszkolu publicznym

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y. Wyja ni , e w przedszkolu
publicznym dla którego organem prowadz cym jest Gmina ustala si  czas, w trakcie którego zapewnia
si  bezp atne nauczanie, wychowanie i opiek  w wymiarze 5 godzin dziennie. Wymiar zaj
przeznaczony b dzie na realizacj  programu wychowania przedszkolnego uwzgl dniaj cego podstaw
programow  wychowania przedszkolnego.

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

16) ustalenia wysoko ci op at za wiadczenia udzielone przez przedszkole publiczne w czasie
przekraczaj cym ustalony czas, w trakcie którego zapewnia si  bezp atne nauczanie,
wychowanie i opiek  w przedszkolu publicznym dla którego organem prowadz cym jest
gmina I owa

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y, który wyja ni , e po nowelizacji
ustawy o systemie o wiaty gmina otrzyma a wyra nie okre lon  delegacj  do ustalania wysoko ci
op at za wiadczenia udzielone przez przedszkole publiczne w czasie przekraczaj cym ustalony czas,
w trakcie którego zapewnia si  bezp atne nauczanie, wychowanie i opiek  w przedszkolu publicznym.

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

17) pozbawienia cz ci dróg kategorii publicznych dróg gminnych, utworzenia nowych
publicznych dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie miejscowo ci
Szczepanów, gmina I owa

Pan Miros aw Gubernator - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej przedstawi  proponowany
przebieg dróg gminnych w miejscowo ci Szczepanów. Wskaza  na drogi, które trac  status kategorii
dróg gminnych.

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

18) sprostowania b du w uchwale Nr 268/5/XXXII/09 Rady Miejskiej w I owej z dnia 28
wrze nia 2009 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich
przebiegu na terenie miejscowo ci Wilkowisko, gmina I owa

Pan Miros aw Gubernator - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej omówi  projekt uchwa y
zwi zany ze sprostowaniem oczywistego b du polegaj cego na b dnym zapisie „118/1”, który
zast puje si  wyrazem „116/1”.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.
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19) okre lenia szczegó owego sposobu konsultowania z radami dzia alno ci po ytku
publicznego lub organizacjami pozarz dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego Rady Miejskiej w I owej w dziedzinach dotycz cych
dzia alno ci statutowej tych organizacji

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y. Wskaza , e po nowelizacji
ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie pojawi  si  obowi zek konsultowania
z radami dzia alno ci po ytku publicznego lub organizacjami pozarz dowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku
publicznego  i  o  wolontariacie  projektów  aktów  prawa  miejscowego  Rady  Miejskiej  w  I owej  w
dziedzinach dotycz cych dzia alno ci statutowej tych organizacji. Temu celowi ma s  sposób
konsultowania okre lony w uchwale.

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

20) odes ania skargi
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y. Przypomnia , e w miesi cu sierpniu
br. wp yn o ”zawiadomienie o podejrzeniu wydatkowania rodków publicznych przez miasto I owa
niezgodnie z prawem”, które zosta o potraktowane przez Regionaln  Izb  Obrachunkow  w Zielonej
Górze jako skarga na dzia alno  Burmistrza, gdzie organem w ciwym do jej rozpatrzenia jest Rada
Miejska w I owej. Wobec braku przes anek do uznania tego zawiadomienia jako skargi dotycz cej
zada  oraz dzia alno ci Burmistrza I owej, nale y odes  skarg  do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze.

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

21) podj cia zobowi zania w zakresie inwestycji pod nazw  „Kompleksowy program
poprawy bezpiecze stwa na drogach gminnych przez przebudow  nawierzchni i monta
urz dze  poprawiaj cych bezpiecze stwo” – I etap

Pan Miros aw Gubernator - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Gmina I owa opracowa a „Kompleksowy program poprawy bezpiecze stwa na drogach gminnych
przez przebudow  nawierzchni i monta  urz dze  poprawiaj cych bezpiecze stwo” który w
swoich za eniach opar  si  na idei poprawy bezpiecze stwa na drogach gminnych poprzez
utwardzenie dróg gruntowych z niezb dn  infrastruktur . Ca ciowy program obejmie wszystkie
drogi gminne które spe niaj  warunki formalne, tzn. s  w asno ci  gminy, posiadaj  nadany numer
lokalnej drogi gminnej (s  zaliczone do kategorii dróg gminnych w drodze uchwa y rady) oraz nie
posiadaj  charakteru drogi wewn trznej (art. 8 ust. 1 ustawy o drogach publicznych).
W 2011 roku planuje si  zrealizowanie I etapu programu, na którego realizacje proponuje si
wydatkowanie kwoty 2000000 z otych, z czego 980000 z  b dzie wydatkowane z bud etu gminy

owa, 20000 jako pomoc finansow  ze rodków powiatu aga skiego i 1000000 z  jako pomoc ze
rodków „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

W I etapie planuje si  utwardzenie nast puj cych dróg: nrF001848,F001849,F001850 i F001865 w
Borowym, F001867 i F001870 w Czy ówku,F001860, F001861, F001862 w Wilkowisku, F001843 w
Jankowej aga skiej, F001827, F001830, F001831, F001832 w Szczepanowie, F001837,F001833,
F001838 w Koninie aga skim, F001812 w Czernej i F001822 w Klikowie.
Ponadto Sekretarz Gminy w zwi zku z wnioskiem pana radnego Krzysztofa Suchodolskiego wyja ni ,
stan prawny drogi, któr  komisja chce w czy  do projektu. Otó  droga nie jest wliczona jako droga
publiczna. Wi e si  z tym m.in. nadanie numeru drogi. Ten odcinek drogi (ok. 30m.) b dzie mo na
zrobi  w ramach rodków w asnych z uwagi na to, e warunki nie s  spe nione, eby te prace wykona
w ramach programu, a wniosek sk ada si  do ko ca wrze nia br.

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



13
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 Piotr Kowalski – Kierownik Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Poinformowa , e latem zosta a przepompownia uruchomiona (2 m-ce funkcjonowania). By a to
inwestycja trafiona, teraz kanalizacja funkcjonuje poprawnie, pompy pracuj  bardzo równo i nie
powinno by  z kanalizacj  problemów.

Przewodnicz cy Rady Miejskiej zapozna  radnych z tre ci  pisma Zachowaj Trze wy Umys .

Pani Ma gorzata P kala – Radna
Poruszy a spraw  szczepie  przeciwko rakowi szyjki macicy. Poniewa  tylko powiat arski prowadzi
dofinansowanie szczepienia w ród dziewcz t poinformowa a,  e ka da m oda dziewczyna, kobieta
mo e bezp atnie wykona  cytologi . W zwi zku z tym nasza pomoc ze strony gminy mog aby by
polega  na akcji  u wiadamiania m odym dziewcz tom o potrzebie i konieczno ci wykonywania bada
cytologicznych.

Ad.II pkt 6
Wobec  wyczerpania si   porz dku  obrad  Pan Miros aw Wdowiak - Przewodnicz cy Rady  Miejskiej
zamkn   obrady XLI 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. 1650

Protoko owa a:

Maria Soko owska


