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PROTOKÓ   Nr XL/10

z sesji Rady Miejskiej w I owej
odbytej w dniu 29 czerwca 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 o14 radnych) i otworzy  obrady XL 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) Roman Andzel – Sekretarz Gminy
2) Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy
3) Piotr Kowalski – Kierownik Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej
4) Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego
5) Miros aw Gubernator – p.o. Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej
6) Mariusz I yk – Prezes Zak adu Zagospodarowania Odpadów Spó ka z o.o. w arach
7) Wojciech Knap – Informatyk
8) Agata Matusiak-Wojnicz – Radca Prawny UM
9) Ostrowska Stanis awa – So tys wsi Szczepanów
10) Jan S ocki – So tys wsi Konin ag.

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 Kierownika Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej dot.

realizacji planowanych remontów wynikaj cych z za  do taryfy ceny za wod  i cieki w
gminie I owa na 2010 r.

4. Przyj cie uchwa  w sprawie:
1) przyst pienia Gminy I owa o statusie miejsko-wiejskim do spó ki pod firm  Zak ad

Zagospodarowania Odpadów spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci  w arach i obj cia
przez Gmin  I owa o statusie miejsko-wiejskim  udzia ów w tej spó ce – referuje Burmistrz
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2) zaci gni cia d ugoterminowego kredytu w 2010 roku – referujeSkarbnik Gminy
3) zmian uchwa y bud etowej na rok 2010 Gminy I owa – referuje Skarbnik Gminy
4) okre lenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud etu za pierwsze pó rocze –

referuje Skarbnik Gminy
5) okre lenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji

kultury za okres pierwszego pó rocza – referuje Skarbnik Gminy
6) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w I owej

przy ul. Pu askiego 19/2 – referuje J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie Gospodarki
Komunalnej,

7) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w I owej
przy ul. Pu askiego 19/3 – referuje J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie Gospodarki
Komunalnej,

8) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w I owej
przy ul. Pu askiego 19/4 – 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. aga skiej 8/1 – referuje J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie Gospodarki
Komunalnej,

10) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w I owej
przy ul. aga skiej 8/2 – referuje J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie Gospodarki
Komunalnej,

11) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w I owej
przy ul. aga skiej 8/3 – referuje J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie Gospodarki
Komunalnej,

12) przyj cia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy I owa – referuje Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej

13) przyst pienia do komitetu za ycielskiego stowarzyszenia Lubuska Sie  Szerokopasmowa z
siedzib  w Zielonej Górze – referuje W. Knap, Informatyk w Referacie Organizacyjnym,

14) wspó dzia ania z Województwem Lubuskim w realizacji projektu pn. „Lubuski e-Urz d” –
referuje W. Knap, Informatyk w Referacie Organizacyjnym,

15) zmiany opisu granic sta ych okr gów wyborczych utworzonych na terenie gminy I owa –
referuje Kierownik Referatu Organizacyjnego,

16) podj cia zobowi zania w zakresie poprawy efektywno ci  o wietlenia w  Gminie I owa
poprzez przeprowadzenie remontów o wietlenia drogowego – referuje Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej.

5. Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Zako czenie XL sesji Rady Miejskiej w I owej.
Porz dek obrad zosta  przyj ty bez uwag.

PRZEBIEG OBRAD
Ad. II pkt 1
Pan Miros aw Wdowiak – Przewodnicz cy Rady Miejskiej w zwi zku z nieobecno ci  Burmistrza
spowodowan  wyjazdem s bowym na pro  radnych odczyta  sprawozdanie z podj tych dzia
mi dzy sesjami tj. za okres od dnia   29 kwietnia 2010r. do dnia 29 czerwca 2010r. i tak:

Rozstrzygni to post powanie przetargowe na wykonanie „Utwardzenia powierzchni gruntu
dzia ki budowlanej poprzez wykonanie ci gów pieszo-jezdnych oraz remont istniej cych
ci gów pieszo-jezdnych – osiedle mieszkaniowe Czy ówek,
podpisano umow  i przekazano plac budowy na w/w zadanie dla firmy: TRANS-LAS Sp. z
o.o. z ar,

przygotowano post powanie przetargowe i og oszono przetarg na zadanie
„Poprawa bezpiecze stwa ruchu drogowego poprzez przebudow  dróg
gminnych – ulic Okrzei, Zau ek Rybacki, Hutniczej i Boles awa Chrobrego w

owej” (zadanie ma by  dofinansowane w ramach Programu Poprawy Dróg
Lokalnych na lata 2008-2011),
przygotowano post powanie przetargowe i og oszono przetarg na zadanie
„Przebudowa ulicy Blacharskiej”
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spotkanie z mieszka cami so ectwa Czy ówek odno nie realizacji i odbioru
przy czy wodoci gowych,
rozwi zywanie bie cych problemów z wykonawstwem i rozliczaniem
inwestycji prowadzonych przez Gmin  I owa to jest: budowy podci nieniowej
pompowni cieków przy ulicy Surzyna, budowy wodoci gów w so ectwach
Czy ówek, Jankowa aga ska i aganiec, uzbrojenia stref aktywno ci
gospodarczej przy A-18,

ono pe ny wniosek o udzielenie po yczki z WFO iGW w Zielonej Górze na sfinansowanie
pompowni cieków przy ul. Surzyna,
pozytywnie zaopiniowano projekt drogi alternatywnej – budowy drogi powiatowej cz cej
drog  powiatow  F1078 z drog  wojewódzk  nr 296,

NIERUCHOMO CI

podpisa em protokó  uzgodnie  dot. sprzeda y na rzecz u ytkowników wieczystych gruntu
ozn. dzia  nr 21 w Koninie aga skim,
odmówi em sprzeda y lokalu mieszkalnego przy ul. aga skiej 35/2 w I owej ze wzgl du na
posiadane zad enie najemcy,
na wniosek Pana Józefa Czarkowskiego oraz Rady So eckiej w Jankowej aga skiej
wyja niana jest sprawa dojazdu do szamba w Jankowej przez dzia  przynale  do wietlicy
wiejskiej,
na wniosek najemcy wyznaczy em do sprzeda y lokal mieszkalny po ony w I owej przy ul.
Hutniczej 1/33,
z  mocy  prawa  Gmina  I owa  sta a  si  w cicielem  dzia ki  nr  94/4  (drogi)  w  aga cu.  Na  t
okoliczno  zosta a wydana przez Lubuski Urz d Wojewódzki decyzja komunalizacyjna,
nie skorzysta em z prawa pierwokupu dot. udzia u w dzia ce nr 785 w Czy ówku oraz dzia ek
551/3, 551/4 i 551/5 w Czy ówku w stosunku do których zosta y spisane umowy notarialne z
zastrze eniem prawa pierwokupu,
wyda em decyzj  o przekszta ceniu prawa u ytkowania wieczystego w prawo w asno ci w
stosunku do gruntu ozn. dzia  nr 454/2 w I owej przy ul.Ogrodowej,
na wniosek u ytkowników wieczystych wszcz em post powanie w sprawie przekszta cenia
prawa u ytkowania wieczystego w prawo w asno ci gruntu ozn. dzia kami nr 534 oraz nr 875
po onych w I owej,
podejmuj c zarz dzenie wyznaczy em do sprzeda y dzia ki nr 78/2 i 80/6 w I owej przy ul.

aków w I owej,
na zlecenie wznowiono granice dzia ki stawu przy ul. M skiej w I owej od strony
zachodniej,
ze skutkiem negatywnym zako czy  si  w dniu 17 czerwca II przetarg ustny nieograniczony na
sprzeda  dawnej kot owni na osiedlu mieszkaniowym w Czy ówku,
podpisa em umow  dzier awy gruntu ozn. dzia  nr 782/2 w I owej,
odmówi em nieodp atnego u yczenia gruntu ozn. dzia  nr 1151 w I owej przy ul. Borowskiej,
na mój wniosek Minister Spraw Wewn trznych i Administracji zmieni  decyzj
komunalizacyjn  z roku 1991 dot. drogi w m. Borowe. Sprawa dotyczy a cz ci drogi
wojewódzkiej nr 300 przebiegaj cej przez m. Borowe. W ci gu tej drogi Gmina I owa by a

cicielem dwóch dzia ek,
og osi em I przetarg ustny nieograniczony na najem gruntu z przeznaczeniem pod budow
gara y przy ul. Ogrodowej (przy dawnej oczyszczalni cieków za budynkami SM W ókniarz),
w dniu 9 czerwca podpisa em umow  notarialn  dot. nabycia gruntu w Klikowie z
przeznaczeniem pod rozbudow wietlicy wiejskiej w Klikowie oraz umow  notarialn  dot.
sprzeda y na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w I owej przy ul. aga skiej 38/4,
wyda em jedn  decyzj  zatwierdzaj  podzia  nieruchomo ci po onej w Czy ówku oraz
dwa postanowienia opiniuj ce wst pny projekt podzia u,

DROGI
w dniu 22 czerwca uczestniczy em w seminarium dot. technologii nawierzchni drogowych,
zorganizowanym we Wroc awiu pod patronatem Firmy „Orlen-Asfalt”,
wyst pi em  z  wnioskami  do  Zarz du  Dróg  Wojewódzkich  w  Zielonej  Górze  z  pro  o
sprawdzenie studzienek kanalizacji deszczowej w ci gu drogi wojewódzkiej nr 296 na terenie
miasta  I owa.  Mój  wniosek  zosta  przyj ty  i  prace  zosta y  zrealizowane.  Drugi  mój  wniosek
dotyczy  poprawy bezpiecze stwa przy Placu Wolno ci . Na t  okoliczno  w dniu 17 czerwca
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odby a si  wizja lokalna z udzia em przedstawicieli ZDW oraz Policji. Ustalono e przy Placu
Wolno ci na chodniku w celu poprawy bezpiecze stwa zostan  ustawione barierki z

cuchami (by uniemo liwi  w tym miejscu przej cie przez jezdni  pieszym) oraz od strony
ulicy Kolejowej zostanie ustawiony znak kierunkowy (tzw. sier ant),
uzgodni em pozytywnie przebieg linii nn przez drog  w m. Konin aga ski (przy magazynach
Vitrosilicon),
uzgodni em pozytywnie przebieg przy czy  wod-kan dla INTRA S.A. w rejonie dzia ki przy
autostradzie,
zako czono remont dróg gruntowych na terenie miasta I owa,
zlecono dla ZGKiM w I owej wykaszanie poboczy wzd  dróg gminnych na terenie miasta i
gminy,
nadzór nad pracami projektowymi dotycz cymi parku,
przygotowanie i og oszenie przetargu na wykonanie  K adki na ulicy M skiej,
uniewa nienie przetargu na wykonanie  K adki na ulicy M skiej,
og oszenie drugiego przetargu na wykonanie  K adki na ulicy M skiej,
uzgodnienia dotycz ce  umowy na modernizacj  o wietlenia z firm  ENEOS z Poznania,
nadzór nad remontem dróg gminnych w Gminie,
wydanie 13 decyzji o warunkach zabudowy,
uzgodnienia projektu  na remont drogi gminnej ul. Ko cielna,
wykonanie  zasilania energetycznego dla imprez na Pl. Wolno ci,
uzgodnienia dotycz ce wykonania o wietlenia w Czernej, Szczepanowie i Borowym,
podpisanie umowy na wykonanie modernizacji o wietlenia w Borowym,
rozstrzygni cie przetargu na wykonanie utwardzenia terenu na osiedlu Czy ówek,
podpisanie umowy na wykonanie  utwardzenia terenu na osiedlu Czy ówek,
nadzór nad robotami budowlanymi w Czy ówku,
rozpatrywanie skarg dotycz cych budowy wodoci gu w aga cu,
sprawozdanie dla Urz du Marsza kowskiego,
przygotowanie uchwa  dotycz cych przyj cia Lokalnego Programu Rewitalizacji,
przygotowanie uchwa y dotycz cej podj cia zobowi zania w zakresie poprawy efektywno ci

wietlenia w Gminie I owa poprzez przeprowadzenie remontów o wietlenia drogowego,
wydano 10 za wiadcze  o wpisie do ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
wydano 14 za wiadcze  o zmianie wpisu do ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
wydano 5 za wiadcze  o zawieszeniu wykonywania dzia alno ci gospodarczej,
wydano 8 za wiadcze  potwierdzaj cych dane z ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
wydano 12 decyzji o zaprzestaniu wykonywania dzia alno ci gospodarczej,
wydano 9 za wiadcze  o dokonaniu op aty drugiej raty za korzystanie z zezwole  na sprzeda
napojów alkoholowych,
wydano 3 zezwolenia na jednorazow  sprzeda  napojów alkoholowych do 4,5% zawarto ci
alkoholu oraz na piwo (I owa, ul. Plac Wolno ci „Kwiaty I owej”, Borowe „Zabawa taneczna”,

owa ul. Piaskowa festyn „Dzie  Chemika”),
wszcz to post powania i wydano zezwolenia na sprzeda  napojów alkoholowych:
do 4,5% zawarto ci alkoholu oraz na piwo – 6 zezwole
powy ej 4,5% do 18% zawarto ci alkoholu (z wyj tkiem piwa) – 4 zezwolenia
powy ej 18% alkoholu – 4 zezwolenia
wydano 1 decyzj  o likwidacji punktu sprzeda y napojów alkoholowych zawieraj cych, do
4,5% alkoholu oraz na piwo,
przed ono 2 umowy najmu na lokal socjalny,
nadano numer porz dkowy nieruchomo ci zabudowanej - wietlica wiejska w Koninie

aga skim Nr 29a,
wydano 6 decyzji zezwalaj cych na wycink  drzew ze zwolnieniem z op at za
wycink ,
wydano decyzj  zezwalaj  na dzia alno  w zakresie odbioru odpadów komunalnych od

cicieli nieruchomo ci z terenu Gminy I owa dla TEW Gospodarowanie odpadami Sp. z
o.o. z siedzib  w Kie czu,
wydano za wiadczenie o posiadania gospodarstwa rolnego przez rodziców,
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wydano postanowienie pozytywnie opiniuj ce dzia alno  w zakresie odzysku odpadów innych ni
niebezpieczne,
umieszczono w wykazie publicznym w BIP I owa wnioski i decyzje:

-  o rodowiskowych uwarunkowaniach,
-  zezwole  na wycink  drzew,

wydano 39 za wiadcze  o przeznaczeniu dzia ki w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy i miasta I owa,
wydano za wiadczenie o zgodno ci zmiany sposobu u ytkowania obiektu budowlanego z
obowi zuj cym planem zagospodarowania przestrzennego.

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
Pani Anna Michalczuk – Radna
Zg osi a, e dnia 4 maja br. od pani Bogumi y Ho odziuk, wyst puj cej w imieniu mieszka ców
osiedla przy ul. Borowskiej, otrzyma a pismo o wspracie sprawy dotycz cej nieodp atnego
przekazania gruntów na osiedlu przy ul. Borowskiej pod budow  placu zabaw. Pani radna zwróci a si
do Przewodnicz cego Rady, aby obecna na sesji  pani Ho odziuk odczyta a to pismo wraz z
odpowiedzi  jak  otrzyma a od pana Burmistrza. Poniewa  pani Ho odziuk w sposób szczegó owy
chcia a omawia  podczas sesji t  spraw , Przewodnicz cy Rady poprosi  pani  radn  Michalczuk o
sprecyzowanie wniosku, który zostanie rozpatrzony, gdy  radni sprawy nie znaj  i nie zajm  podczas
sesji stanowiska w tej kwestii.

Pani Michalczuk zg osi a równie  wniosek o ustawienie znaku drogowego przed krzy ówk  na Konin
ag. w kierunku Jankowej ag. jad c od strony agania, poniewa  ci arówki, które powinne skr ca

do Jankowej ag. wje aj  do Czernej, gdzie nie ma miejsca na zawrócenie.

Pani Ma gorzata P kala – Radna
Popar a wniosek o ustawienie znaku drogowego przed krzy ówk  na Konin ag., gdy  obecny stan
powoduje, e kierowcy b dz  doje aj c do Czernej, gdzie  rzeczywi cie nie ma miejsca na
zawrócenie samochodu ci arowego.

Zapyta a, czy zosta y ju  z one wnioski o budow  wodoci gu w Czernej.

Zwróci a uwag  na koniecznos  ustawienia koszy na mieci w Czernej przy przystanku PKS obok
wietlicy wiejskiej.

Pan Miros aw Wdowiak – Przewodnicz cy Rady Miejskiej
W imieniu mieszka ców ul. Ogrodowej przekaza  pro  o umieszczenie dwóch koszy ulicznych –
obok „Mostka Mi ci” i obok by ego sklepu GS.

Ad. II pkt 3
Pan Piotr Kowalski – Kierownik Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej

 informacj  dot. realizacji planowanych remontów wynikaj cych z za  do taryfy ceny za
wod  i cieki w gminie I owa na 2010 r.
Poinformowa , e w pa dzierniku 2009 roku Zak ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w

owej z  wniosek o zatwierdzenie taryf na wod  i cieki. Zaproponowane stawki zosta y przyj te
przez Rad  Miejsk  w I owej. Proces ustalania taryf polega na przedstawieniu poniesionych kosztów
w 12 miesi cach poprzedzaj cych z enie wniosku. Tym samym nowe taryfy obejmuj  refundacj
kosztów ju  poniesionych przez Zak ad. Nie istnieje zagro enie wydatkowania rodków na inne cele
ni  wodoci gi i kanalizacje z jednoczesnym utrzymaniem wy szych stawek cenowych, gdy  wtedy
koszty tego dzia u poniesione przez 12 miesi cy przed z eniem wniosku o zatwierdzenie taryf b
mniejsze, a tym samym cena jednostkowa wody i cieków si  obni y.
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W zwi zku ze wzrostem cen na wod  i cieki ZGKiM prowadzi racjonaln  gospodark  finansow
celem utrzymania w niepogorszonym stanie urz dzenia wodoci gowe i kanalizacyjne. rodki
finansowe zagwarantowane w taryfach s  wydawane na bie  eksploatacj  sieci i urz dze
technicznych.
W czasie obowi zywania nowych taryf, poza kosztami wynikaj cymi z normalnej eksploatacji,
ZGKiM wykona :

1) remont budynku stacji SUW w I owej – przebudowanie ciany budynku i nowe obróbki
blacharskie,

2) zakup wodomierzy dla nowej sieci wodoci gowej w Czy ówku i Jankowej aga skiej,
3) naprawy wk adów teflonowych do podajników na oczyszczalni cieków,
4) systematyczne roboty ziemne na sieci kanalizacyjnej celem usuni cia nieprawid owo ci

budowlanych oraz udro nienia przepustowo ci,
5) dodatkowe prace (w okresie du ych mrozów) na sieci kanalizacyjnej polegaj ce na opró nianiu

pozamarzanych studzienek za pomoc  beczki asenizacyjnej. W czasie du ych mrozów nast pi
znaczny wzrost zu ycia energii elektrycznej, gdy  system pracowa  praktycznie w ci ym
rozszczelnieniu.

W trakcie roku okaza o si , e istnieje potrzeba zmodernizowania procesu uzdatniania wody na SUW
owa ze wzgl du na przekroczon  norm elaza. Obecnie, po wizycie technologa z Zielonej Góry,

opracowywany zostaje schemat potrzebnych zmian.
Pan Miros aw Wdowiak – Przewodnicz cy Rady Miejskiej – odno nie wymiany wk adów
teflonowych do podajników zauwa , i  z informacji wynika, e wymiana nie by a planowana, a w
uchwale bud etowej to zadanie jest uj te.
Pan Piotr Kowalski – wyja ni , e wymiana by a planowana, ale w wi kszym bardziej kosztownym
zakresie.
Pan Miros aw Wdowiak – zapyta , czy zosta y zakupione zawory do studzienek i w jakiej ilo ci.
Pan Piotr Kowalski – poda , e nale y zakupi  10, a kupiono 5 zaworów.

Ad. II pkt 4
Przyj cie uchwa  w sprawie:

1) przyst pienia Gminy I owa o statusie miejsko-wiejskim do spó ki pod firm  Zak ad
Zagospodarowania Odpadów spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci  w arach i
obj cia przez Gmin  I owa o statusie miejsko-wiejskim  udzia ów w tej spó ce

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy zreferowa  projekt uchwa y. Poinformowa , e
zagospodarowaniem odpadów z terenu gmin cz onków yckiego Zwi zku Gmin ( ZG) b dzie
zajmowa  si  Zak ad Zagospodarowania Odpadów Spó ka z o.o. z siedzib  w arach. Spó ka ta b dzie
realizowa  ca  inwestycj  zgodnie z zaleceniami instytucji wdra aj cej, która na ten cel pokryje 85%
kosztów inwestycji. Do tej pory Zak ad ten jest w 100% w asno ci ZG. Walne Zebranie da o
mo liwo  zainteresowanym gminom stania si  w cicielem udzia ów tej Spó ki. W tym miejscu pan
Sekretarz Gminy przekaza  g os panu Mariuszowi I ykowi – Dyrektorowi ZG.  Pan dyrektor
wyja ni , e ZG dalej pozostanie, zmieni si  jedynie sposób finansowania inwestycji. Zmiana ustawy
o finannsach publicznych wymusza dokonanie zmian w sposobie finansowania. Od nowego roku nie

dzie mo liwo ci przekazywania rodków pieni nych w formie zwrotnych dop at. Proponujemy
wi c pa stwu zamiast finansowania poprzez ZG, finansowanie bezpo rednie.
Gmina ka  kwot  przeznaczon  na inwestycj  b dzie uzyskiwa a udzia y w Spó ce, co jednocze nie
podniesie kapita   Spó ki. Jeszcze w dniu dzisiejszym projekt uchwa y w tej sprawie b dzie
rozpatrywany przez Rad  w Gozdnicy tj. ostatni  z 15 gmin bior cych udzia  w tym przedsi wzi ciu.
Efektem tego b dzie zmiana umowy Spó ki poprzez z enie o wiadczenia woli u Notariusza przez
poszczególnych Wójtów i Burmistrzów, co wywo a zmian  te  w Krajowym Rejestrze S dowym.

cicielami na dzie  dzisiejszy zostanie 15 gmin, plus ZG z udzia ami wynosz cymi 50 tys.
otych. W tym roku planujemy ponowne podniesienie kapita u Spó ki tj. kolejne obj cie przez gminy

dodatkowych udzia ów. W kolejnych latach takie dzia ania b  powtarzane. W roku przysz ym
dzie te  najwy sze obci enie dla gmin, bo rozpocznie si  budowa Zak adu, która b dzie wymaga a

zwi kszonego finansowania. To, e gminy b  wspó cicielami Spó ki spowoduje mo liwo
wp ywania przez nie na wysoko  stawek stosowanych w Spó ce.
Pan Jerzy Rodak – Radny
Zapyta , czy projektowanie by o zlecone, gdy  z ubieg orocznej  informacji wynika o, e projekt jest
ju  zlecony.
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Pan Mariusz I yk – wyja ni , e by o w ubieg ym roku wykonywane studium wykonalno ci, ale
sam projekt do tej pory nie by  wykonany. Nie istnieje wi c projekt techniczny wykonawczy.
Technologia za  zosta a opisana w studium wykonalno ci.
Pan Józef Brzezicki – Radny – poprosi  o przybli enie technologii przetwarzania odpadów, zapyta
jakie s  planowane instalacje unieszkodliwiania odpadów.
Pan Mariusz I yk – b  dwa ci gi sortownicze, jeden do odpadów zmieszanych, drugi do odpadów
zielonych, nast pnie b dzie linia do produkcji paliwa alternatywnego, linia do zagospodarowania
odpadów biodegradowalnych, czyli linia do kompostowania. Kompost powsta y z odpadów zielonych
nadaje si  do powtórnego wykorzystania, natomiast drugi z odpadów zmieszanych nie nadaje si  do
celów gospodarczych, poniewa  ma drobinki szk a, folii. Mo e by  wykorzystany ewentualnie pod
zalesienia.
Pan Jerzy Rodak – Radny – zapyta , kiedy ruszy Zak ad.
Pan  Mariusz  I yk  – nie ma ustalonego terminu, w grudniu 2012 r. Zak ad musi by  w pe ni
postawiony do rozruchu.

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

2) zaci gni cia d ugoterminowego kredytu w 2010 roku
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.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

3) zmian bud etu Gminy I owa na 2010 r.
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy
Omówi a projekt uchwa y i przedstawi a zaproponowane w projekcie zmiany.
W wyniku zmiany klasyfikacji bud etowej zostaj  dokonane nast puj ce zmiany:

1) Zmniejszenie planu dotacji rozwojowej w dziale 801 rozdzia  80104 § 6208 o kwot  5.076 z  i
zwi kszenie w dziale 801 rozdzia  80104 § 6207 – zmiana dotyczy zadania realizowanego w
2009 roku pn „ Modernizacja placówki Przedszkola Miejskiego w I owej”.

2)  Zmniejszenie planu dochodów o kwot  134.149 z  w dziale 758 rozdzia  75814 § 0970 tj.
wprowadzonego  do bud etu planu z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie
wygas y z up ywem 2009 roku, a wprowadzenie przedmiotowych dochodów w dwóch
paragrafach tj. § 2990 na kwot  27.502 i w § 6680 na kwot  106.647 z  .

3) Zmniejszenia planu dochodów o kwot  300.000 z  w § 6280 i zwi kszenie w § 6290 równie  o
kwot  300.000 z  w dziale 900 rozdzia  90095 – powy sza zmiana dotyczy bezzwrotnej
pomocy finansowe od Agencji Nieruchomo ci Rolnych Oddzia  Terenowy w Gorzowie
Wielkopolskim.

Zmiana w dziale 600 rozdzia  60016 po stronie dochodowej i wydatkowej dotyczy  zadania pn.
„Uzbrojenie strefy aktywno ci gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie I owa – drogi
wewn trzne” i wynika ze zmiany klasyfikacji bud etowej oraz zmniejszenia kwoty planowanych
wydatków po przetargu tj.:
- zmniejszenia planu po stronie dochodowej  na § 6028 o kwot  489.786 z  i planu po stronie
wydatkowej  na § 6058 o kwot  515.565 z , co wynika ze zmiany klasyfikacji bud etowej. Ró nica na
§§ z ko cówkami (8) wynosi a 25.779 z    i by a zaplanowana do sfinansowania rodkami bud etu
gminy.
- zwi kszenia plan dochodów i wydatków na §§ z ko cówk  (7) w kwotach, które wynikaj  z warto ci
inwestycji po przetargu tj. 156.468 z .
- zmniejszenia planu wydatków na § 6059 o kwot  359.096 z , co wynika ze zmniejszenia planu
wydatków po przetargu.
- zwi kszenia planu wydatków na § 6050 o kwot  363 z  na sfinansowanie wydatków
niekwalifikowanych.
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Zmiany w dziale 801 rozdzia  80195 po stronie dochodowej i wydatkowej dotycz  zadania pn. „
Budowa hali sportowej przy SP i Gimnazjum w I owej ” i zwi zana jest ze zmian  klasyfikacji
bud etowej i  zmniejszeniem planu wydatków tj.:
-zmniejszenie planu dochodów na § 6269 o kwot  44.401 z  dotyczy  rodków finansowych  z
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w zwi zku z zachowaniem udzia u  przedmiotowych rodków w
finansowaniu zadania tj. 25,9% ca kowitych nak adów inwestycyjnych i 26,1% warto ci cz ci
sportowej obj tych ZZK, czemu odpowiada zmniejszenie planu wydatków na § 6050 o kwot  41.838

 i § 6059 o kwot  2.563 z .
- zmniejszenie planu dochodów na § 6208 o kwot  783.856 z  i zwi kszenie na § 6207 o kwot
781.292 z  wi e si  ze zmian  klasyfikacji bud etowej i zmniejszeniem warto ci inwestycji.
-ró nica pomi dzy planem dochodów na  §  z ko cówk  (7) a planem wydatków z ko cówka (7)  w
kwocie 21.543 z  wynika z przyj cia w planie po stronie  dochodowej nale nej kwoty dotacji
rozwojowej za 2009 rok..
Zwi kszenie planu dochodów w dziale 853 rozdzia  85395 o kwot  150.825 z  oraz  zwi kszenie planu
wydatków w dziale 853 rozdzia  85395 o kwot  168.520 z  i zmniejszenie planu wydatków w dziale
852 rozdzia  85214 § 3110
o kwot  17.695 z   jako zabezpieczenie udzia u gminy w projekcie, wi e si  z wprowadzeniem do
realizacji w bud ecie projektu pn. „ Aktywizacja spo eczno- zawodowa w gminie”.
Zwi kszenie planu dochodów o kwot  3.255 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  3.255 z  na
zadaniu pn. „ Budowa przepompowni cieków przy ul. Surzyna” .
W zwi zku z tym, e plan ogó em na przedmiotowej inwestycji  ulega zmniejszeniu o kwot  2.745 z
zostaj  zmniejszone przychody o kwot  6.000 z  z tytu u po yczki z WFO r i GW.
Zostaje zwi kszony plan dochodów z tytu u dotacji celowej z bud etu pa stwa o kwot  3.000 z  ( dzia
926 rozdzia  92601 § 6330 ),
Co ma swoje odzwierciedlenie w zwi kszeniu planu wydatków w dziale 926 rozdzia  92601 § 6050 o
kwot  3.000 z .
Zostaje zmieniona klasyfikacja bud etowa dotycz ca plan wydatków , zadania pn. „ Gospodarka
odpadami w obr bie powiatów arskiego i aga skiego 2008-2012  w zwi zku z planowanym
przyst pieniem do Spó ki ZZO spó ka z.o.o (dzia  900 rozdzia  90002  ).
 Zwi kszony plan dochodów z tytu u dotacji rozwojowej w dziale 900 rozdzia  90001 o kwot  720 z  i
rozdziale 90095 o kwot  160 z  oraz zwi kszony plan wydatków w dziale 900 rozdzia  90001 § 6057 i
§ 6059 o kwot  1.440 z  i w dziale 900 rozdzia  90095 § 6057 i § 6059 o kwot  322 z   wi e si  z
zadaniem dotycz cym uzbrojenia strefy aktywno ci gospodarczej w kanalizacj  i wodoci g.
Zmniejszenie  planu  wydatków  w  jednostkach  organizacyjnych  gminy  tj.  SP  w  I owej,  SP  w
Szczepanowie, Gimnazjum, GCKiS,  Przedszkolu wi e si  ze zdj ciem planu  wydatków po
wyp aceniu dodatkowych wynagrodze  rocznych.
Zwi kszenie planu dochodów w dziale 921 rozdzia  92109 o kwot  342 z  dotyczy wp at so ectwa
Borowe, w zwi zku z tym zwi kszamy plan wydatków w dziale 921 rozdzia  92109
§§4210,4270,4300 o kwot  342 z  z przeznaczeniem na utrzymanie wietlicy wiejskiej.
Zmniejszenie planu wydatków z tytu u podatku od nieruchomo ci od osób prawnych ( dzia  756
rozdzia  75615 § 0310 ) o kwot  250.415 z  wi e si  ze zmianami deklaracji podatkowych w wyniku
czego nast pi o zmniejszenie wymiaru o kwot  268.426,34 z  i zwi kszenie wymiaru o kwot
16.713,23 z .
W zwi zku ze zwi kszeniem przychodów z tytu u kredytów  zostaje zwi kszony plan wydatków
zwi zanych z obs ug  d ugu publicznego o kwot  48.461 z .
Istotn  zmian  po stronie dochodowej jest zmniejszenie planu dochodów  o kwot  1.612.912 z  w
dziale 700 rozdzia  70005 § 0770  tj. z tytu u odp atnego nabycia prawa w asno ci oraz prawa

ytkowania wieczystego nieruchomo ci.
W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zostaje zmniejszony o kwot  2.072.168  z  natomiast
plan wydatków zostaje zmniejszony o kwot  588.168 z  Ró nica pomi dzy zmniejszeniem planu
dochodów i wydatków równa si  kwocie 1.484.000 z , która znajduje  pokrycie w  zwi kszonych
przychodach z  tytu u kredytów o kwot  1.490.000, któremu towarzyszy zmniejszenie przychodów o
kwot  6.000 z  z tytu u po yczki z WFO iGW.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.
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4) okre lenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud etu za pierwsze
pó rocze

Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y.
osowanie uchwa y:

w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych - (radna H. Kopczy ska-Gronek nie by a obecna podczas
osowania)

Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

5) okre lenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za okres pierwszego pó rocza

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) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w
owej przy ul. Pu askiego 19/2

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
owej przy ul. Pu askiego 19/3

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
owej przy ul. Pu askiego 19/4

Pan Miros aw Gubernator - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej omówi  projekt uchwa y.
Przedstawi  propozycj  udzielenia bonifikaty w wysoko ci 80% , poniewa  w latach 2001-2005
wykonano remont.

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. aga skiej 8/1

Pan Miros aw Gubernator - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej omówi  projekt uchwa y.
Przedstawi  propozycj  udzielenia bonifikaty w wysoko ci 79% , poniewa  w ostatnich latach tj. 2006-
2010 poniesiono koszty remontowe.

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

10) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w
owej przy ul. aga skiej 8/2

Pan Miros aw Gubernator - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej omówi  projekt uchwa y.
Przedstawi  propozycj  udzielenia bonifikaty w wysoko ci 77% , poniewa  w  latach  2006-2010
poniesiono koszty remontowe.



10
osowanie uchwa y:

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

11) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w
owej przy ul. aga skiej 8/3

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.

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

12) przyj cia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy I owa
Pan Miros aw Gubernator - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej omówi  projekt uchwa y.
Poinformowa , e c onkostwo Polski w Unii Europejskiej stwarza warunki do ubiegania si
samorz dów gminnych o uzyskanie wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych na realizacj
przypisanych im zada . Jedn  z mo liwo ci uzyskania rodków jest realizacja zada  wpisuj cych si
w cele Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 1, który przewiduje
wspieranie dzia  zmierzaj cych do zwi kszenia konkurencyjno ci, spójno ci gospodarczej,
terytorialnej, spo ecznej oraz wzrostu poziomu ycia mieszka ców województwa lubuskiego.
Ubieganie si  o okre lone wy ej rodki uwarunkowane jest posiadaniem przez gminy Lokalnego
Programu Rewitalizacji (LPR), bowiem beneficjenci, w ród których znajduje si  nie tylko samorz d
lokalny, lecz równie  szereg innych podmiotów  b  mogli ubiega  si  o rodki z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, o ile opracowane przez nich projekty s  wymienione w
zatwierdzonym uchwa  Rady Miejskiej programie rewitalizacji.
Lokalny Program Rewitalizacji jest wi c nie tylko dokumentem kluczowym dla skutecznego
przeprowadzenia procesów, których celem jest wywo anie zmian spo ecznych, pobudzenie
gospodarcze oraz zmiana funkcji wybranych obszarów miasta, lecz równie  obowi zkowym
za cznikiem do projektów sk adanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Lokalny Program Rewitalizacji zosta  sporz dzony w oparciu o wszystkie wcze niej uchwalone
dokumenty strategiczne, ze szczególnym uwzgl dnieniem przyj tego w 2006 r. LPR na lata 2006-
2013, Strategii Rozwoju Gminy I owa, wniosków podmiotów o umieszczenie w programie
konkretnych zada  rewitalizacyjnych oraz Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Lokalny Program
Rewitalizacji dla Gminy I owa, zgodnie z wytycznymi, obejmuje lata 2007-2013.
Jest to dokument o charakterze otwartym, który odzwierciedla potrzeby oraz priorytetowe dzia ania
zwi zane z rozwojem spo ecznym, gospodarczym i przestrzennym gminy oraz funkcjonuj cej w niej
spo eczno ci lokalnej. Z tego te  wzgl du dokument ten musi by  poddawany systematycznej,
okresowej analizie i ocenie, a tak e w razie konieczno ci aktualizowany w zakresie zmieniaj cych si
uwarunkowa . Analiza, ocena i aktualizacja programu odbywa  si  b dzie zgodnie z zasadami
wspó partycypacji spo eczno ci lokalnej i w oparciu o wspó prac  z wszystkimi zainteresowanymi
stronami.

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

13) przyst pienia do komitetu za ycielskiego stowarzyszenia Lubuska Sie
Szerokopasmowa z siedzib  w Zielonej Górze

W. Knap – Informatyk w Referacie Organizacyjnym poinformowa , e projekt b dzie realizowany
przez samorz d województwa. Realizacja projektu mo liwa jest w dwóch technologiach:
- wiat owodowej
- bezprzewodowej WiMAX

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.

1 Zarz d Województwa Lubuskiego przyj  Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 w drodze uchwa y
nr 65/399/2007 w dniu 16 pa dziernika 2007 r.. Tekst programu jest dost pny na stronie internetowej www.lrpo.lubuskie.pl

http://www.lrpo.lubuskie.pl
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Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

14) wspó dzia ania z Województwem Lubuskim w realizacji projektu pn. „Lubuski e-Urz d”
W. Knap – Informatyk w Referacie Organizacyjnym poinformowa , e umowa, o której mowa w
projekcie uchwa y zak ada utworzenie Partnerstwa pomi dzy Urz dem Marsza kowskim
Województwa Lubuskiego - „Liderem”, a Gmin  I owa - „Partnerem”.
Projekt „Lubuski e-Urz d” realizowany b dzie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego Dzia anie 1.3. spo ecze stwo informacyjne, którego ród em finansowania jest
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Koordynatorem projektu jest Lider (Województwo Lubuskie), który b dzie wyst powa
w charakterze Beneficjenta, w staraniu o rodki finansowe z funduszy Unii Europejskiej, w ramach
projektu, na co Partner wyra a zgod .
Partnerstwo zawarte zosta o na czas oznaczony, tj. na okres przygotowania i realizacji projektu (2010
r. – 2012 r.) oraz okres 5 lat od dnia zako czenia realizacji projektu.
1. Partner  jest odpowiedzialny za:

1) terminowe dostarczenie Liderowi wszystkich informacji niezb dnych do przygotowania
wniosku oraz dokumentów i o wiadcze  niezb dnych do podpisania i z enia wniosku o
dofinansowanie,
a tak e do uzupe nienia i poprawienia wniosku w przypadku takiej konieczno ci, a tak e
dokumentów dla potrzeb kontroli i ewaluacji,

2) wspó prac  z upowa nionymi instytucjami krajowymi i Unii Europejskiej w zakresie kontroli
prawid owej realizacji projektu,

3) promowanie projektu zgodnie z wymogami LRPO oraz zgodnie z wymogami okre lonymi
w wy ej wymienionym rozporz dzeniu (WE) 1828/2006,

4) nadzór nad przekazanymi rodkami trwa ymi i wyposa eniem, zakupionym w ramach projektu
i przekazanym do u ytkowania Partnerowi, na podstawie zawartych umów u yczenia
pomi dzy Liderem a Partnerem,

5) zapewnienie trwa ci projektu w okresie 5 lat od jego zako czenia w zakresie dotycz cym
Partnera pod rygorem odpowiedzialno ci odszkodowawczej okre lonej Umow  oraz
obowi zuj cymi przepisami,

6) po up ywie 5 lat od daty zako czenia projektu i wykonaniu wszystkich zobowi za  przez
Partnera, rodki trwa e i wyposa enie, b ce efektem realizacji projektu, zostan  nieodp atnie
przekazane Partnerowi,

7) partner zobowi zuje si  do zabezpieczenia w swoim bud ecie, w okresie obowi zywania
Partnerstwa, rodki finansowe na realizacj  swojego zadania w wysoko ci co najmniej 15%
wydatków kwalifikowanych lub w wysoko ci 100% udzia u w projekcie, je eli dofinansowanie
z funduszy Unii Europejskiej b dzie nast powa o w formie refundacji  poniesionych
wydatków.

Lider jest jedynym podmiotem upowa nionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach
projektu.
Wszelkie decyzje dotycz ce wydatkowania rodków finansowych, a w szczególno ci dotycz ce
kwalifikowalno ci ponoszonych wydatków podejmuje Lider, przy czym Lider odpowiada za
poprawno  formaln  i merytoryczn  dokumentów.
Lider ponosi ca kowit  odpowiedzialno  za zarz dzanie finansowe i rozliczenie projektu przed
instytucj  finansuj .
Ramowy harmonogram projektu
1. Podpisanie porozumienia z Partnerami - 30 .06.2010 r.,
2. Opracowanie Studium Wykonalno ci - 15.07.2010 r.,
3. enie dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o dofinansowanie -

31.07.2010 r.,
4. Przewidywany termin rozpocz cia realizacji inwestycji - 16.08

2010 r.,
5. Rozpocz cie procedury wyboru In yniera Projektu -

16.08.2010 r.,
6. Rozpocz cie procedury wyboru Generalnego Wykonawcy -

16.08.2010 r.,
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7. Rozpocz cie prac wdro eniowych przez Generalnego Wykonawc - stycze

2011 r.,
8. Przewidywany termin zako czenia realizacji pierwszego etapu wdro eniowego - wrzesie

2011 r.,
9. Przewidywany termin zako czenia realizacji drugiego etapu wdro eniowego - marzec

2012 r.,
10. Zako czenie i rozliczenie - czerwiec

2012 r.
Algorytm finansowania i wielko  wk adu w asnego.
1. Cz  regionalna (wspólna dla wszystkich uczestników projektu):

Cz  regionalna (wspólna) dla wszystkich uczestników obejmuj ca koszty inwestycji oraz koszty
prowadzenie projektu wynios  10 mln z . rodki w wysoko ci 8.5 mln z   pochodzi  b  z LRPO
1.3 (85%). czny wk ad w asny wszystkich uczestników projektu wynosi 1.5 mln z   (15%).
Algorytm podzia u kosztów pomi dzy uczestnikami projektu:

Urz d Marsza kowski 47,3% = 0,710 mln z  (0,704 z /mieszka ca)
razem gminy 22,7% = 0, 341 mln z  (0,445 z  /
mieszka ca),
razem powiaty 30,0% = 0, 449 mln z  (0,445 z  / mieszka ca),

Wk ad Gminy I owa wynosi 3 167,51 z , 70% w roku 2011 i 30 % w roku 2012.
2. Cz  indywidualna:

Ka dy z uczestników pokrywa 15% kosztów przypadaj  na jego cz  indywidualn  (lokaln ).
Wk ad Gminy I owa wynosi 13 974,61 z , 70% w roku 2011 i 30 % w roku 2012.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
za przyj ciem g osowa o – 13 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 1 (M.Sawicki)

15) Zmiany opisu granic sta ych okr gów wyborczych utworzonych na terenie gminy I owa
Pani Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego omówi  projekt uchwa y.
Poinformowa a, e uchwa  Rady Miejskiej w I owej Nr 152/3/XXXVI/02 z dnia 12 czerwca 2002 r.
w sprawie utworzenia okr gów wyborczych (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2002 r. Nr 61, poz. 779)
dokonano podzia u gminy na 8 sta ych okr gów wyborczych (w wyborach do rady gminy), okre laj c
ich numery i granice oraz liczb  wybieranych w nich radnych, zgodnie z za cznikiem do ww.
uchwa y.
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z pó n. zm.) stanowi, i  podzia  na okr gi
wyborcze, ich granice i numery a tak e liczb  radnych wybieranych w ka dym okr gu wyborczym
ustala na wniosek burmistrza (wójta, prezydenta miasta) odpowiednia rada gminy.
W zwi zku z nadaniem nowych nazw ulic, zachodzi konieczno  dokonania zmian opisu granic
okr gów wyborczych Nr 2 i Nr 3, polegaj cych na dopisaniu nazw nowych ulic w opisie granic tych
okr gów wyborczych.
Przedmiotowy wniosek ma charakter porz dkowy i nie powoduje zmian granic okr gów wyborczych,
natomiast (jak wspomniano wcze niej) uzupe nia opis granic okr gów.
Zgodnie  z  art.  91  ust.  1  ustawy  –  Ordynacja  wyborcza  do  rad  gmin,  rad  powiatów  i  sejmików
województw, zmiany dotycz ce okr gów wyborczych powinny by  dokonane nie pó niej ni  na 3
miesi ce przed up ywem kadencji, tak wi c ostateczn  dat  podj cia niniejszej uchwa y jest dzie  12
sierpnia 2010 r.
Jednocze nie poinformowa a, e z otrzymanej analizy normy przedstawicielstwa z Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze wynika, e na terenie gminy I owa nie zachodzi
konieczno  ani zmian granic okr gów wyborczych ani te  zmian w liczbie wybieranych radnych w
poszczególnych okr gach wyborczych. U yte sformu owanie „nie zachodzi konieczno ” nale y
odczytywa  w ten sposób, e nie s  dopuszczalne zmiany w tym zakresie. Normy przedstawicielstwa
przedstawiaj  si  nast puj co:

1) Liczba mieszka ców: 7221
2) Liczba mandatów: 15
3) Norma przedstawicielstwa: 481,4 osób na 1 mandat
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Nr
okr gu

Liczba
mieszka ców

Mandaty
wyliczone

Manadaty po
zaokr gleniu

Mieszka ców na
mandat

1 1100 2,2850 2 ok. 550
2 1507 3,1305 3 ok. 502
3 1503 3,1221 3 ok. 501
4 471 0,9784 1 ok. 471
5 561 1,1654 1 ok. 561
6 494 1,0262 1 ok. 494
7 762 1,5829 2 ok. 381
8 823 1,7096 2 ok. 411

Razem: 7221 - 15

Bior c powy sze pod uwag , podj cie przedmiotowego projektu uchwa y jest zasadne.
osowanie uchwa y:

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

16) podj cia zobowi zania w zakresie poprawy efektywno ci  o wietlenia w  Gminie I owa
poprzez przeprowadzenie remontów o wietlenia drogowego

Pan Miros aw Gubernator - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej przedstawi  uzasadnienie do
projektu uchwa y Rady Miejskiej w I owej w sprawie zawarcia umowy o kompleksow  us ug

wietlania miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajduj cych si  na terenie miasta i gminy.
Zobowi zanie w kwocie 1.650.729,34 z   dotyczy zawarcia umowy o kompleksow  us ug  o wietlania
miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajduj cych si  na terenie miasta i gminy I owa, w tym z
poprawy efektywno ci i jako ci o wietlenia drogowego poprzez:

wymian  opraw o wietleniowych na nowe energooszcz dne,
monta  niezb dnych elementów sieci i urz dze ,
rekonfiguracj  uk adu sieci o wietleniowej.

Zobowi zanie ustala si  zgodnie z harmonogramem finansowym stanowi cym za cznik nr 3 do
umowy na lata 2010-2016.
W sk ad miesi cznych zobowi za  z tytu u wiadczenia us ugi o wietleniowej wejd :

- miesi czny koszt poprawy jako ci o wietlenia wyliczony (wyliczany) na podstawie ustalonej
warto ci realizacji zadania oraz aktualnego wska nika WIBOR 1-miesi cznego

- miesi czne koszty energii w wysoko ci 8.o45,67 netto wyliczone na podstawie aktualnie
obowi zuj cych stawek za energi  elektryczn  oraz mocy wynikaj cej bezpo rednio z
zestawienia opraw po zrealizowaniu poprawy jako ci i efektywno ci równej 52,85 kW przy
jednoczesnym uwzgl dnieniu mocy umownych dla poszczególnych punktów pomiarowych.
Warto  energii wyliczona jest w stosunku rocznym i podzielona równo na 12 miesi cy do
celów porównawczych i wyliczona przy za eniu 100% sprawno ci o wietlenia dla 4032h na
rok. W rzeczywisto ci b dzie ona odczytywana z liczników.

- koszty konserwacji o wietlenia drogowego uj te w harmonogramie finansowym.
Poprawa jako ci i efektywno ci o wietlenia w swoim zakresie obejmowa  b dzie równie :

- wymian  353 opraw;
- prze enie 2 szt. opraw;
- pozostawienie 149 szt. opraw energooszcz dnych;
- wymian  i monta  wysi gników 355  szt.;

Po zrealizowaniu poprawy jako ci i efektywno ci o wietlenia drogowego b cej cz ci  umowy o
kompleksow  us ug  o wietlania miejsc publicznych, ulic, placów i dróg, moc opraw o wietleniowych

cych przedmiotem umowy wyniesie 52,85 kW w stosunku do mocy 102,26kW z przed
unowocze nienia co oznacza, e oszcz dno  mocy wyniesie 48,32 % przy jednoczesnym  polepszeniu
poziomu o wietlenia na terenie Miasta i Gminy.
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.
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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 – 13 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 1 (K.Suchodolski – nie uczestniczy  w poprzedniej sesji).

Ad. II pkt 5
Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy
Odno nie interpelacji pani Michalczuk – odczyta  tre  pisma, b cego odpowiedzi  Burmistrza na
wniosek pani Ho odziuk w sprawie u yczenia gruntu z przeznaczeniem pod budow  placu zabaw.
Wskaza , e udzielona odpowied  nie jest decyzj  rozstrzygaj  w sprawie, a jedynie informacj  o
braku mo liwo ci u yczenia gruntu pod budow  placu zabaw dla pani Ho odziuk. Stron  w tej sprawie
winna by  Spó dzielnia Mieszkaniowa reprezentuj ca interesy swoich mieszka ców. Wobec braku
takiego wniosku ze Spó dzielni w tej chwili trudno stwierdzi  o roztrzygni ciu powy szej sprawy. W
wyniku dokonanej wizji lokalnej stwierdzono, e na s siednim terenie jest plac zabaw naprzeciwko
budynków 5b,5c i 5d. Przej cie dzia ki Skarbu Pa stwa b cej w zasobie Agencji Nieruchomo ci
Rolnych wywo a d ugotrwa  procedur  i Agencja musi mie  podstaw  do nieodp atnego jej
przekazania. Decyzj  w sprawie nieodp atnego u yczenia lub nie podejmuje Rada. Wobec braku
strony niemo liwym jest przygotowanie stosownego projektu uchwa y. Nale y wi c stwierdzi , e nie
ma tu jeszcze ostatecznej decyzji, czy te  niew ciwego post powania. By  mo e pani Ho odziuk le
zrozumia a odpowied  i niezb dnym wydaje si  wyt umaczenie Jej istoty sprawy.
W sprawie umieszczenia drowgowskazu pan Sekretarz wyja ni , e zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami nie jest mo liwe ustawienie na skrzy owaniu drogi wojewódzkiej i powiatowej
drogowskazu wskazuj cego kierunek na Jankow   aga sk . Ta sprawa by a ju  wcze niej poruszana i
tylko Cegielnia mog aby wyst pi  do zarz dcy drogi o umieszczenie na niej znaku informacyjnego,

atwiaj cego dojazd do tego zak adu.
Je eli chodzi o wodoci g w Czernej to projekt mamy przygotowany, czekamy na mo liwo  z enia
wniosku na to zadanie. Województwo lubuskie prawdopodobnie b dzie mia o oszcz dno ci z tytu u
mniejszych kwot wynikaj cych z przeprowadzonych przetargów, co oznacza dodatkowe rodki i
mo liwo  og oszenia dodatkowego naboru na wnioski z tego zakresu.
Odno nie umieszczenia koszy ulicznych we wskazanych w interpelacjach miejscach, to wyja nienie w
tej sprawie zostanie przygotowane na pi mie.

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

Na tym protokó  zako czono. Protokó  zawiera 14  stron, ponumerowanych od 1 do 14.
Sesja trwa a nieprzerwanie od godz. 1400  do  godz. 1650

Protoko owa a:

Maria Soko owska


