PROTOKÓ

Nr XVIII/08

z sesji Rady Miejskiej w I owej
z dnia 17 wrze nia 2008r
odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w I owej
Pan Przewodnicz cy Rady na podstawie listy obecno ci stwierdzi prawomocno obrad (na 15
radnych w sesji uczestniczy o15 radnych) i otworzy obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w I owej.
W sesji uczestniczy y nast puj ce osoby - radni:
1. Brzezicki Józef
2. Czarnota Leszek
3. D browski Leszek
4. Burnat Krystyna
5. Kopczy ska-Gronek Halina
6. Markilewicz Jolanta
7. Michalczuk Anna
8. P kala Ma gorzata
9. Rodak Jerzy
10. Rymarowicz Krystyna
11. Sawicki Marek
12. S omi ski Tomasz
13. Suchodolski Krzysztof
14. Sygnowski Zygmunt
15. Wdowiak Miros aw
W zwi zku z obecno ci wymaganej liczby osób (radnych), obrady sesji s prawomocne.
Ponadto w sesji uczestniczy y osoby zaproszone:
1) Adam Gliniak – Burmistrz
2) Roman Andzel – Sekretarz Gminy
3) Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego
4) Piotr Kowalski – Kierownik Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej
5) Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy
6) Dariusz Nied wiecki – So tys wsi Czy ówek
7) Maciej Beszterda – So tys wsi aganiec
8) El bieta Kinal – Kierownik O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej
9) Agata Matusiak-Wojnicz – Radca Prawny Urz du Miejskiego w I owej
10) Jan S ocki – So tys wsi Konin ag.
11) Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej
12) Zygmunt Zarzeczny – Kierownik Referatu Spraw Spo ecznych i Cywilnych
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
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- Przewodnicz cych komisji sta ych Rady Miejskiej w I owej
2) Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.
3) Przyj cie uchwa w sprawie:
1) zmian bud etu Gminy I owa na rok 2008 – referuje Skarbnik Gminy
2) rachunków dochodów w asnych szkó podstawowych Gminy I owa – referuje Skarbnik
Gminy,
3) wyra enia zgody na dokonanie darowizny nieruchomo ci na rzecz Województwa
Lubuskiego – referuje J. Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej,
4) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od op aty z tytu u przekszta cenia prawa
ytkowania wieczystego w prawo w asno ci w odniesieniu do gruntu ozn. dzia
nr 753
w I owej przy ul. Batorego stanowi cego w asno Gminy I owa – referuje J. Kaniecki –
Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej,
5) podj cia zobowi zania w zakresie inwestycji pod nazw „Budowa hali sportowej przy
Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej” – referuje Kierownik Referatu Spraw
Spo ecznych i Cywilnych,
6) skargi na bezczynno Burmistrza I owej – Referuje Kierownik Referatu Organizacyjnego,
7) utworzenia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i m odzie y
zamieszkuj cych na terenie gminy I owa” – referuje Sekretarz Gminy,
4) Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
5) odpowiedzi na interpelacje radnych.
6) Zako czenie XVIII sesji Rady Miejskiej w I owej.
Pan Adam Gliniak – Burmistrz I owej
Zg osi wniosek o zmian porz dku obrad poprzez umieszczenie w porz dku obrad projektu
uchwa y w sprawie upowa nienia do za atwiania indywidualnych spraw z zakresu
podejmowania dzia
wobec d ników alimentacyjnych.
Przewodnicz cy Rady Miejskiej podda wniosek pod g osowanie.
osowanie wniosku:
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych
Wniosek zosta przyj ty jednog nie.
osowanie porz dku obrad po zmianach.
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych
Porz dek obrad zosta przyj ty jednog nie
Radny Jerzy Rodak nie uczestniczy w g osowaniu wniosku Burmistrza i porz dku obrad po
zmianach.
PRZEBIEG OBRAD
Ad.II pkt 1
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi sprawozdanie z podj tych dzia
mi dzy sesjami
tj. za okres od dnia 18 lipca 2008r. do dnia 17 wrze nia 2008r.:
- odby o si spotkanie za ycielskie Stowarzyszenia „Bory Dolno skie”, na którym przyj to
Statut i wybrano w adze Stowarzyszenia (p. Jan Woronik jest w Zarz dzie, a Burmistrz w
Radzie Stowarzyszenia),
- spotka em si z przedstawicielami firmy Eco-Lider z ar w celu omówienia realizacji projektu
oczyszczalni przydomowych na wioskach, które planowane s do zwodoci gowania.
W zwi zku z tym odby em równie rozmowy w Departamencie Urz du Marsza kowskiego
kieruj cym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz spotka em si z so tysami i
radnymi z tych wiosek,
- rozstrzygni ty zosta konkurs na dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w I owej.
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Od dnia 1 wrze nia 2008r. dyrektorem jest p. Maria arska,
w dniu 8 sierpnia odby o si spotkanie z projektantami z firmy Liht-Projekt (firmy
opracowuj cej projekt modernizacji o wietlenia ulicznego na terenie miasta i gminy),
w dniu 20 sierpnia odby o si spotkanie z projektantami z firmy Liht-Projekt i
przedstawicielami Enea,
20 sierpnia Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z aganiu przeprowadzi kontrol
placu zabaw przy szkole I-III w I owej oraz dokumentacji z nim zwi zanej – bez uwag,
w wyniku telefonicznego zg oszenia Zarz d Dróg Wojewódzkich ustawi siatki zabezpieczaj ce
na skrzy owaniu ulic Borowskiej i Kolejowej przy szkole I-III,
na 19 wrze nia og osi em przetarg na sprzeda przyczepy niskopodwoziowej,
podpisano umowy z projektantem na projekt wodoci gu, kanalizacji i drogi przy terenach
inwestycyjnych po onych przy autostradzie A-18 oraz mostu przy ul. M skiej,
pomalowano przystanek autobusowy w I owej oraz zamontowano przy nim rozk ad jazdy
autobusów,
przes ano do uzgodnienia projekt postawienia tablicy „Fotoradar-Kontrola radarowa” w
Czernej,
nasz wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddzia w Zielonej Górze w
sprawie zamontowania lustra przy w le autostradowym zosta za atwiony negatywnie , a
mianowicie nie zostanie zamontowane lustro , a w zamian zostan postawione znaki
ograniczenia pr dko ci na drodze wojewódzkiej a przy wyjazdach z w a zostan z obu stron
postawione znaki „STOP” oraz na jezdni zostan pomalowane linie bezwarunkowego
zatrzymania (linie ci e) . Z wyja nie osoby prowadz cej spraw w Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad wynika , e przy remoncie drugiej jezdni (po udniowej) w ze zostanie
przebudowany i wówczas widoczno zostanie poprawiona,
pracownik Urz du przeprowadzi rozmow telefoniczn z zarz dc dworca PKP w I owej i
zwróci uwag na porz dek wokó dworca oraz na stan techniczny szalet dworcowych.
Zarz dca zobowi za si wys
ekip remontow , która ma zamkn szalet oraz zrobi
porz dek na peronie.
w dniu 4 wrze nia przeprowadzono rozmow wst pn z projektantk w sprawie zmiany
istniej cego projektu dot. sieci wodoci gowej do wsi Czy ówek. Obecny projekt zak ada
pod czenie wsi od strony ulicy aków , natomiast planowane w czenie wsi nast pi oby od
strony ulicy Borowskiej . Z t sam projektantk przeprowadzono równie rozmow w sprawie
wykonania projektu wodoci gu do wsi aganiec .
6 sierpnia podpisano umowy notarialne z Agencj Nieruchomo ci Rolnych w wyniku których
Gmina I owa sta a si w cicielem stawu przy ul.M skiej w I owej oraz dzia ek w
Wilkowiskach (pod planowane boisko wiejskie) oraz w Klikowie (pod przystankiem
autobusowym),
12 sierpnia spisano umowy notarialne dot. sprzeda y dzia ek w Kowalicach (po Tomczyku)
oraz dzia ki 217/4 w I owej przy ul. aga skiej,
w dniu 22 sierpnia ze skutkiem negatywnym (nikt nie wp aci wadium) odby si I przetarg na
sprzeda lokalu u ytkowego przy ul.Pu askiego 18 ,
w dniu 29 sierpnia odby si przetarg na dzier aw gruntu pod gara przy ul.Piaskowej.
wydano 8 decyzji o warunkach zabudowy.
wydano 1 decyzj na urz dzenie zjazdu publicznego,
wydano 23 za wiadczenia okre laj ce przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub w studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy I owa.
wydano 4 wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego miasta I owa.
uzgodniono 5 projektów inwestycji (dotycz cych przy czy energetycznych, gazowych na
terenie gminy, budowa drogi powiatowej)
wydano 2 decyzje na zaj cie pasa drogowego oraz umieszczenie urz dze obcych w pasie drogi
gminnej.
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- komunikacja – uzgodniono wykonywanie przewozów regularnych osób na linii komunikacyjnej
aga ul. Rynek – Wymiarki – Silno Ma e
- drogi:
wykoszono pobocza przy drogach gminnych na terenie I owej, Borowe, droga do Kowalic,
Jankowa – Janów,
naprawiono chodnik przy ul. eromskiego, przy aptece na ul. Mickiewicza w I owej,
wykonano wjazd oraz u ono kraw niki przy targowisku przy ul. Ko cielnej w I owej,
uzupe niono skradzion kostk na drodze z I owej do Kowalic,
ono kostk brukow przed przystankiem w Czernej, wzmocniono ciany wiaty
przystankowej,
zamontowano znaki drogowe na Pl. Wolno ci (rama na znaki spawana i mocowana do
ciany budynku).
- wydano 12 decyzji na wycink drzew,
- wydano 3 za wiadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez rodziców wnioskodawców;
- zespó gminnej komisji powo any na podstawie zarz dzenia Nr 125 Wojewody Lubuskiego z
dnia 25 maja 2007 r. w sprawie powo ania komisji do szacowania zakresu i wysoko ci szkód w
gospodarstwie rolnym i dzia aniach specjalnych produkcji rolnej powsta ych w skutek kl sk
ywio owych na terenie województwa lubuskiego w sk adzie Zbigniew
ywie –
przewodnicz cy komisji – przedstawiciel Lubuskiego Oddzia u Doradztwa Rolniczego w
Kalsku oraz cz onków komisji: Alicji Balik przedstawiciel Urz du Miejskiego w I owej i Jan
ocki przedstawiciel Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze. Komisja dokona a lustracji
44 gospodarstw rolnych z terenu Gminy I owa. czna strata na zg oszonej powierzchni upraw
975,39 ha wynios a 54 %.
czna kwota obni enia dochodu wynios a 350.490,00 z .
Najwi ksze straty wyst puj w uprawach jarych si gaj ce do 85 %.
- wydano 13 za wiadcze o wpisie nowych przedsi biorców do ewidencji dzia alno ci
gospodarczej,
- wydano 10 za wiadcze o zmianie wpisu do ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
- wydano 11 za wiadcze potwierdzaj cych dane z ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
- wydano 4 decyzje o wykre leniu przedsi biorców z ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
- WYDANO 7 ZEZWOLE NA SPRZEDA ALKOHOLU:
- wydano 2 zezwolenie na sprzeda napojów alkoholowych zawieraj cych do 4,5% alkoholu oraz
na piwo i powy ej 4,5% do 18% alkoholu (z wyj tkiem piwa), przeznaczonych do spo ycia w
miejscu sprzeda y w punkcie sprzeda y detalicznej – kawiarnia „TAWERNA” w budynku nr 8
przy ul. Plac Wolno ci w I owej na wniosek Miros awa aczkiewicza z siedzib w aganiu ul.
Klonowa 24/15,
- wydano 3 zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych zawieraj cych do 4,5% alkoholu
oraz na piwo, powy ej 4,5% do 18% alkoholu (z wyj tkiem piwa) i powy ej 18% alkoholu w
punkcie sprzeda y detalicznej - sklep spo ywczy w budynku nr 61a przy ul. aga skiej w
owej, na wniosek Przedsi biorstwo Wielobran owe „INTERTANK” Spó ka z o.o. Z siedzib
w I owej ul. Plac Wolno ci 1A,
- wydano 2 zezwolenia na jednorazow sprzeda napojów alkoholowych zawieraj cych do 4,5%
alkoholu oraz na piwo;
1. Festyn w Koninie aga skim – zezwolenie na wniosek Pana Rados awa Kotzbach z
siedzib w Koninie aga skim 140/3
2. Jesienny Piknik I owski – zezwolenie na wniosek Gra yny Karwat ary ul. Witosa 17/1.
- wszcz to post powanie w sprawie wydania zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych
zawieraj cych do 4,5% alkoholu oraz na piwo i powy ej 18% alkoholu przeznaczonych do
spo ycia w miejscu sprzeda y w punkcie sprzeda y detalicznej w budynku nr 8 przy ul.
Borowskiej w I owej na wniosek Mariusza Stempniaka z siedzib w I owej ul. Borowska 8,
- nadano 4 numery porz dkowe nieruchomo ciom;
30 lipca br. odby o si otwarcie ofert na realizacj zada publicznych „Organizacja
dzia alno ci szkoleniowej i wspó zawodnictwa sportowego o charakterze gminnym dzieci i
odzie y na terenie Czernej. Wp yn a jedna oferta LZS „Trys o” w Czernej. Na podstawie
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wypisu z rejestru prowadzonego przez Starost
aga skiego z dniem 28 lipca 2008 r.
dotychczasowy LZS „Trys o” w Czernej zmieni nazw na LZS „P omie ” w Czernej i z
tym klubem zosta a podpisana umowa,
14 sierpnia br. zako czono remont dachu nad budynkiem biblioteki miejskiej (dach nad
bram ”. Wykonawc robót by a Firma Budowlana „BUREMO” Henryka Rzeszowskiego,
28 sierpnia br. dokonano odbioru ko cowego prac zleconych dla KS „Vitrosilicon” w I owej
na wykonanie odgrodzenia p yty boiska od widowni i wydzielenia sektora na widowni dla
kibiców go ci. Warto robót b cych przedmiotem umowy okre lono na kwot 9.500,00
otych
29 sierpnia br. zwróci em si z wnioskiem do Lubuskiego Kuratora O wiaty o
dofinansowanie kosztów kszta cenia zawodowego m odocianych pracowników w
wysoko ci 11.162 z otych i takie rodki otrzyma em przy pi mie z 10 wrze nia br.
9 wrze nia br. Lubuski Kurator O wiaty przyzna równie dotacj celow w wysoko ci
5.540,00 z otych na dofinansowanie zakupu podr czników dla dzieci rozpoczynaj cych
roczne przygotowanie przedszkolne lub nauk w klasach I – III szko y podstawowej,
w dniu 5 wrze nia br. dwa nasze wnioski o dofinansowanie unijne w ramach Lubuskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego tj:
1. budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej,
2. modernizacja placówki Przedszkola Miejskiego w I owej,
zosta y ocenione pozytywnie pod wzgl dem formalnym i przekazane dalej do oceny
merytorycznej.
Przewodnicz cy Komisji sta ych Rady Miejskiej z
okres mi dzysesyjny.

yli sprawozdania z pracy Komisji za

Ad. II pkt 3
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych:
Pani Ma gorzata P kala – Radna
Zapyta a, czy pami tamy o sprawie pa acu w Czernej.
Zg osi a, e na przeje dzie kolejowym w Janowie brak jest widoczno ci - jest zaro ni ty, a znaki s
umieszczone na m odych brzozach.
Ad.II pkt 4
Przyj cie uchwa w sprawie:
1) zmian bud etu Gminy I owa na 2008r.
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y i poinformowa a, e do
bud etu Gminy I owa zostaje wprowadzony projekt pn. Aktywizacja spo eczno – zawodowa w
Gminie I owa realizowany przez O rodek Pomocy Spo ecznej w I owej, w zwi zku z tym: zostaj
zwi kszone dochody w dziale 853, rozdzia 85395 na ogóln kwot 49.412 z oraz zmniejszony
plan wydatków w dziale 852, rozdzia 85214 o kwot 5.852 z , które pokrywaj zwi kszenie planu
wydatków w dziale 853 rozdzia 85395 o kwot 55.264 z .
Zwi kszenie prognoz dochodów w dziale 921 na ogóln kwot 85 z , dotyczy rodków wp aconych
przez So ectwo Borowe w ww. kwocie, co powoduje zwi kszenie planu wydatków jednostek
pomocniczych o kwot 85 z w dziale
921 rozdzia 92109 § 4210.
Zmiana planu wydatków w dziale 851 w kwocie 3.500 z spowodowana jest realizacj podczas
wypoczynku letniego organizowanego w formie pó kolonii Gminnego Programu Przeciwdzia ania
Narkomanii w I owej obok Gminnego Programu Rozwi zywania Problemów Alkoholowych w
owej dlatego te zmniejszony jest plan w klasyfikacji bud etowej 85154 § 2820, a zwi kszony
w klasyfikacji bud etowej 85153 § 2820.
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Zwi kszenie prognoz dochodów w dziale 010 rozdzia 01095 § 0770 o kwot 127.200 z
spowodowane jest nabyciem prawa w asno ci gruntów rolnych, które cz ciowo pokrywa
zmniejszenie prognoz dochodów równie na § 0770, ale w dziale 700 rozdzia 70005.
Zwi kszenie prognoz dochodów na ogóln kwot 66.580 z tj.: w dzia ach 600, 700, 756, 758,
852,900, a tak e zmniejszenie planu wydatków na ogóln kwot 112.562 z tj.:
w dziale 801 o kwot 23.167 z – na planie finansowym Szko y Podstawowej w
Szczepanowie,
w dziale 852 o kwot 83.669 z na dodatkach mieszkaniowych,
w dziale 854 o kwot 687 z na stypendiach szkolnych,
w dziale 921 o kwot 4.545 – remont dachu nad budynkiem Biblioteki Miejskiej w I owej,
w dziale 900 o kwot 494 z – zakup zestawu zgrzewarki elektrooporowej, pokrywaj :
zmniejszenie przychodów o kwot 1 z z tytu u wolnych rodków,
dalsze zmniejszenie prognoz dochodów w dziale 700 rozdzia 70005 § 0770 o kwot
19.042 z ,
zwi kszenie planu wydatków na ogóln kwot 160.099 z w tym w:
dziale 600 rozdzia 60016 § 6050 o kwot 47.932 z – w tym: modernizacja chodnika
ul. Cmentarna – 38.273 z , zwi kszenie na projekcie drogi wewn trznej terenów
inwestycyjnych i infrastruktury – 9.659 z ,
dziale 801 rozdzia 80101 § 4260 o kwot 6.500 z – zakup energii SP I owa,
dziale 801 rozdzia 80104§ 4010 o kwot 10.000 z – wynagrodzenia osobowe
Przedszkole Miejskie w I owej,
dziale 801 rozdzia 80110 §§ 4010,4260 o kwot 21.500 z - wynagrodzenia osobowe,
zakup energii Gimnazjum w I owej,
dziale 854 rozdzia 85401§§ 4010,4110 o kwot 10.167 z –
wynagrodzenia osobowe i sk adki ZUS SP I owa,
dziale 757 rozdzia 75702 § 8070 o kwot 14.000 z – odsetki od kredytów i po yczek,
dziale 900 rozdzia 90095 § 6050 o kwot 50.000 z – budowa wodoci gu w So ectwie
aganiec - projekt.
osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.
2) rachunków dochodów w asnych szkó podstawowych Gminy I owa
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y i wskaza a na ród a
dochodów w asnych na rachunkach szkó oraz przeznaczenie tych dochodów. Rachunki o których
mowa w uchwale zostan utworzone w Szko ach Podstawowych w I owej i Szczepanowie.
osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.
3) wyra enia zgody na dokonanie darowizny nieruchomo ci na rzecz Województwa
Lubuskiego
Pan Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej omówi projekt uchwa y
i poinformowa , e przedmiotowa dzia ka po ona jest przy wietlicy wiejskiej w Czernej i po
przekazaniu na rzecz Województwa Lubuskiego zostanie ona wykorzystana na potrzeby
modernizacji drogi wojewódzkiej w miejscowo ci Czerna.
osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 15 radnych.
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Uchwa a zosta a podj ta jednog

nie.

4) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od op aty z tytu u przekszta cenia prawa
ytkowania wieczystego w prawo w asno ci w odniesieniu do gruntu ozn. dzia
nr 753 w
owej przy ul. Batorego stanowi cego w asno Gminy I owa
Pan Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej poinformowa , i projekt
uchwa y dotyczy Pani Marianny Lata a.
Rada Miejska po zapoznaniu si z projektem uchwa y wyrazi a zgod na udzielenie przez
Burmistrza I owej bonifikaty w wysoko ci 50%.
osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.
5) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od op aty z tytu u przekszta cenia prawa
ytkowania wieczystego w prawo w asno ci w odniesieniu do gruntu ozn. dzia
nr 753 w
owej przy ul. Batorego stanowi cego w asno Gminy I owa
Pan Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej poinformowa , i projekt
uchwa y dotyczy Pa stwa Edwarda i Janiny Maziarz.
Rada Miejska po zapoznaniu si z projektem uchwa y wyrazi a zgod na udzielenie przez
Burmistrza I owej bonifikaty w wysoko ci 50%.
osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.
6) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od op aty z tytu u przekszta cenia prawa
ytkowania wieczystego w prawo w asno ci w odniesieniu do gruntu ozn. dzia
nr 753 w
owej przy ul. Batorego stanowi cego w asno Gminy I owa
Pan Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej poinformowa , i projekt
uchwa y dotyczy Pana Jerzego Linowskiego.
Rada Miejska po zapoznaniu si z projektem uchwa y wyrazi a zgod na udzielenie przez
Burmistrza I owej bonifikaty w wysoko ci 50%.
osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.
7) podj cia zobowi zania w zakresie inwestycji pod nazw „Budowa hali sportowej przy
Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej”
Pan Zygmunt Zarzeczny – Kierownik Referatu Spraw Spo ecznych i Cywilnych przedstawi projekt
uchwa y.
Pani Anna Michalczuk – Radna
Zapyta a, czy jeste my pewni, e dostaniemy fundusze unijne, ile ewentualnie wyniesie kredyt i w
jakim okresie by by sp acony.
Pan Adam Gliniak – Burmistrz
Wyja ni , e w tej chwili sprawa funduszy europejskich jest nierozstrzygni ta. W sprawie naszego
wniosku o dofinansowanie pierwszy krok zrobi o województwo lubuskie umieszczaj c nas w planie
rozwoju sieci obiektów sportowych i zaopiniowa o pozytywnie nasz wniosek o dofinansowanie w
kwocie 2 mln z otych na rozpocz cie tej inwestycji. We wniosku do Pana Marsza ka prosili my o
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wsparcie w zwi zku z tym, i planujemy jeszcze inne inwestycje niezb dne dla mieszka ców, czyli
wodoci gi na wioskach. Wnioskowali my o uzupe nienie naszego wk adu w asnego do uzyskanych
pieni dzy z funduszy europejskich. Wniosek zosta pozytywnie za atwiony i otrzymali my z
Ministerstwa Sportu wcze niej wspomniane przeze mnie 2 mln na rozpocz cie tej inwestycji.
Natomiast na sfinansowanie ca ej tej inwestycji i tak trzeba b dzie zaci gn kredyt, bo rodki b
refundowane. Burmistrz jest przekonany, e te pieni dze dostaniemy, dlatego, e wniosek jest
napisany dobrze, argumenty s , bo b dzie to jedyna w naszej gminie sala, które b dzie spe nia
wymogi sali gimnastycznej, bo do tej pory mamy pomieszczenia, które nie maj nawet wymiarów
niezb dnych dla boiska do pi ki siatkowej, praktycznie m odzie w ilo ci ¾ wiczy na dworze, bo
tylko jedna grupa si mie ci na tej sali. Wobec tego nie trudno sobie wyobrazi , jak to negatywnie
wp ywa na rozwój naszej m odzie y ze wzgl du na jej sprawno fizyczn . Cz sto si to objawia
tym, e jest du a absencja w wiczeniach na lekcjach wychowania fizycznego, s skrzywienia
kr gos upa itd., s to ju efekty uboczne, które rzutuj na jako
ycia m odych ludzi, co te
wp ywa w okresie pó niejszym na poziom zdrowotny. Konieczno budowy sali gimnastycznej
wynika z naszej strategii, która po szerokich konsultacjach spo ecznych wskazuje na budow sali
gimnastycznej jako najpilniejsz potrzeb w gminie mimo, e s równie tematy pilne i bardzo
wa ne jak wodoci gi, które znalaz y si dopiero na drugim miejscu.
Oba te problemy chcemy w tej kadencji za atwi .
Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej poda , e uchwa y dot. 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 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.
8) skargi na bezczynno

Burmistrza I owej

Pani Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego wyja ni a, e Wojewoda
Lubuski rozstrzygni ciem nadzorczym stwierdzi niewa no uchwa y Nr 161/5/XVII/08 z dnia 27
czerwca 2008r. w sprawie skargi na bezczynno
Burmistrza I owej. Poniewa z tre ci
przedmiotowej uchwa y wynika o, e skarga „KARO PLAST Sp. z o.o. w I owej uznana zosta a
przez Rad za bezzasadn , organ nadzoru stwierdzi , i nale o w uchwale zawrze uzasadnienie
faktyczne i prawne. Z tego te wzgl du nale y podj
uchwa zawieraj
wymagane
uzasadnienie.
osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.
9) utworzenia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i m odzie y
zamieszkuj cych na terenie gminy I owa”
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi szczegó owo zmiany jakie zosta y zawarte w
projekcie uchwa y. Zaznaczy , i w du ej mierze do tych zmian przyczynili si dyrektorzy szkó ,
którzy zg aszali trafne uwagi.
Pan Tomasz S omi ski – Radny
Zapyta , czy ta uchwa a nie dyskryminuje uczniów bior cych udzia w zawodach, gdy nie
reprezentuj jednostek organizacyjnych gminy.
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy
Wyja ni , e z programu b
mogli skorzysta uczniowie zamieszkuj cy na terenie Gminy I owa
reprezentuj cy dowoln szko
podstawow lub gimnazjum (publiczne lub niepubliczne
o uprawnieniach szko y publicznej) lub jednostk samorz dow dzia aj
w zakresie kulturalnoartystycznym w tym samorz dow instytucj kultury.
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Zgodnie wi c z brzmieniem uchwa y nie musi to by jednostka organizacyjna Gminy I owa i ma
ona te na celu zach cenie dzieci i m odzie y oraz ich opiekunów do aktywnego dzia ania na rzecz
szko y lub jednostki, któr reprezentuj . Uczniowie reprezentuj cy np. kluby sportowe maj
mo liwo uzyskania stypendium zgodnie z ustaw o sporcie kwalifikowanym. Istnieje mo liwo
opracowania i przedstawienia pod rozwag Rady projektu uchwa y opartej o wspomnian ustaw .
Na podstawie niniejszej uchwa y komisja mo e wnioskowa do Burmistrza o przyznanie
stypendium w przypadku szczególnych osi gni ucznia.
osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 15 radnych.
za g osowa o – 14 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si – 1 (p.T.S omi ski)
10) upowa nienia do za atwiania indywidualnych spraw z zakresu podejmowania dzia
wobec d ników alimentacyjnych
Pan Adam Gliniak – Burmistrz
Poinformowa , e zadania polegaj ce na prowadzeniu post powania w sprawach przyznawania
wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach decyzji zosta y
przekazane na podstawie pisemnego upowa nienia do O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej.
Natomiast zadania polegaj ce na podejmowaniu dzia
wobec d ników alimentacyjnych mog
by przekazane w oparciu o uchwa Rady na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy o samorz dzie
gminnym.
osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.
Ad. II pkt 5
Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej
za przyj ciem protoko u g osowa o – 14 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si – 1 (Cz. D browski)
Ad. II pkt 6
Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Pan Adam Gliniak – Burmistrz
W sprawie pa acu w Czernej wyst pili my z pismem do Wydzia u Krajowego Rejestru S dowego
w S dzie Rejonowym w Warszawie w sprawie wszcz cia post powania przymuszaj cego z urz du
wobec braku mo liwo ci kontaktu w w adzami Fundacji Rozwoju Rynku i W asno ci im.
Stanis awa Ma achowskiego i Piotra Drzewieckiego z siedzib w Warszawie. Wszelka
korespondencja kierowana na dotychczasowy adres wraca z adnotacj adresat nieznany. Procedura
mo e potrwa nawet i pó roku, mo e tak e doprowadzi do wykre lenia Fundacji z rejestru.
Odno nie przejazdu kolejowego w Jankowej w kierunku tzw. Janowa przyjrzymy si sprawie i
ewentualnie z zarz dc przejazdu kolejowego trzeba b dzie uzgodni poprawienie bezpiecze stwa.
Ad.II pkt 7
Wobec wyczerpania si porz dku obrad Pan Miros aw Wdowiak - Przewodnicz cy Rady
Miejskiej zamkn obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w I owej.
Na tym protokó zako czono. Protokó zawiera 9 stron, ponumerowanych od 1 do 9
Sesja trwa a nieprzerwanie od godz. 1400 do godz. 1530
Protoko owa a:
Maria Soko owska
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