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PROTOKÓ   Nr XVI/08
z sesji Rady Miejskiej w I owej

z dnia  27 czerwca 2008r
odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w I owej

Pan Przewodnicz cy Rady na podstawie listy obecno ci stwierdzi  prawomocno  obrad (na 15
radnych w sesji uczestniczy o14 radnych) i otworzy  obrady XVI sesji Rady Miejskiej w I owej.

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

Nieobecny: Sawicki Marek

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) Konrad Kasperek – Kierownik  Referatu Gospodarki Komunalnej
4) Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego
5) Piotr Kowalski – Kierownik Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej
6) Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy
7) El bieta Kinal – p.o. Kierownika O rodka Pomocy Spo ecznej
8) Jan Dromarecki – So tys wsi Czy ówek
9) Maciej Beszterda – So tys wsi aganiec
10) Beata Andruszewska – So tys wsi Klików

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.
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3) Przyj cie uchwa  w sprawie:

1) Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo ci Czy ówek w Gminie I owa - referuje J.
Woronik, G ówny Specjalista w Referacie Gospodarki Komunalnej,

2) Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo ci aganiec w Gminie I owa - referuje J.
Woronik, G ówny Specjalista w Referacie Gospodarki Komunalnej,

3) zmian bud etu Gminy I owa na rok 2008 – referuje Skarbnik Gminy
4) Zmiany uchwa y Nr 139/5/XIV/08 w sprawie przyj cia Strategii Rozwoju Gminy I owa na

lata 2008 – 2013 – referuje  J. Woronik, G ówny Specjalista w Referacie Gospodarki
Komunalnej,

5) Zmiany uchwa y Nr 140/5/XIV/08 w sprawie przyj cia Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego gminy I owa na lata 2008 – 2015 – referuje J. Woronik, G ówny
Specjalista w Referacie Gospodarki Komunalnej,

6) Okre lenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji
kultury za okres pierwszego pó rocza – referuje Skarbnik Gminy,

7) Okre lenia pomocy finansowej dla Powiatu aga skiego – referuje Skarbnik Gminy,
8) Wyra enia zgody na zabezpieczenie w formie „weksla in blanco” roszcze  z tytu u zwrotu

przyznanych rodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – referuje Skarbnik Gminy,
9) Okre lenia górnych stawek op at ponoszonych przez w cicieli nieruchomo ci, którzy nie

udokumentuj  faktu odbierania odpadów komunalnych lub opró niania zbiorników
bezodp ywowych i transportu nieczysto ci ciek ych – referuje Sekretarz Gminy,

10) Zmiany „Programu wspó pracy gminy I owa z organizacjami pozarz dowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia alno ci
po ytku publicznego i o wolontariacie w 2008 roku” – referuje Sekretarz Gminy,

11) Zmieniaj ca uchwa  w sprawie ustalenia wysoko ci diet radnych – referuje Sekretarz
Gminy,

12) Zmieniaj ca uchwa  w sprawie diety przewodnicz cego organu wykonawczego jednostki
pomocniczej – referuje Sekretarz Gminy,

13) Zmieniaj ca uchwa  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza I owej – referuje
Sekretarz Gminy,

14) Skargi na bezczynno  Burmistrza I owej – referuje Kierownik Referatu Organizacyjnego,
15) Ustalenia wysoko ci najni szego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia warto ci

jednego punktu dla pracowników jednostek bud etowych i zak adu bud etowego z terenu
Gminy I owa – referuje Kierownik Referatu Organizacyjnego,

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

Porz dek obrad zosta  przyj ty bez uwag.

PRZEBIEG OBRAD
Ad.II pkt 1
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi  sprawozdanie z podj tych dzia  mi dzy sesjami tj.
za okres od dnia 29 kwietnia 2008r.  do dnia 27 czerwca 2008r.
Uczestniczy em w:

- konferencji zorganizowanej przez p. marsza ka na temat Lubuskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego, by y tam podane terminy rozpocz cia konkursów na niektóre
dzia ania i tak konkurs, który nas interesuje rozpocz  si  6 czerwca 2008r. i trwa do 18
lipca 2008r.,

- konferencji Euroregionu Nysa-Sprewa-Bóbr w Guben oraz w Sulechowie, gdzie nast pi o
podsumowanie dzia alno ci Euroregionu, zatwierdzenie bud etu i udzielenie absolutorium
Zarz dowi,

- sejmiku województwa lubuskiego,
- w dniu 21 maja br. odby o si  równie  Walne Zgromadzenie Wspólników Spó ki

„Przedsi biorstwo Wodoci gowo-Kanalizacyjne”, na którym zosta y podj te uchwa y
rozliczaj ce likwidacje i ko cz ce dzia alno  Spó ki. Czekamy jeszcze na ostateczn
decyzj  S du,
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- dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w I owej p. Zbigniew Turski wyst pi  o

rozwi zanie stosunku pracy za porozumieniem stron z ko cem czerwca br., wyrazi em
zgod ,

- przygotowano wniosek do ministerstwa sportu i turystyki,
- przygotowano projekty uchwa  na dzisiejsz  sesj ,
- opracowano dokumentacj  projektow  na budow  sieci wodnej i kanalizacyjnej dla

dzia ek budowlanych po onych przy ul. aków, Piaskowa i Sportowa. Z dniem
26.06.2008 r. zosta y wydane pozwolenia na budow  w/w inwestycji,

- zgodnie ze zleceniem zosta a wykonana k adka pieszo rowerowa na rzece Czerna na
Dolanowie,

- uzyskano uzgodnienia w sprawie budowy ci gu pieszo-rowerowego na rzecze Czerna na
przed eniu ulicy M skiej,

- zlecono nawiezienie piasku, wykoszenie trawy i wyrównanie pla y na zalewie
w miejscowo ci Klików. Termin realizacji do ko ca czerwca. Wynik badania wody
pozytywny,

- zlecono wycen  poprawy dokumentacji na budow  sieci wodoci gowej dla wsi
Czy ówek,

- zlecono aktualizacj  kosztorysów na budow  sieci wodoci gowej w miejscowo ciach
Jankowa aga ska i Czy ówek..

- w zwi zku z brakiem wody w studniach we wsi Czy ówek zorganizowano w dniach
30.05 – 16.06 interwencyjny dowóz wody do wsi,

- zakupiono i zamontowano plac zabaw dla dzieci  przy szkole podstawowej klas 1-3,
- zgodnie z umow  na projekt o wietlenia dla gminy I owa, zako czono I-wszy etap prac

polegaj cy na inwentaryzacji punktów wietlnych i rozdzielni elektrycznych,
- wydano 3 decyzje o podziale nieruchomo ci oraz 1 postanowienie o wst pnym podziale

nieruchomo ci,
- wydano 12 decyzji o warunkach zabudowy,
- wydano 1 decyzj  na urz dzenie zjazdu publicznego,
- wydano 29 za wiadcze  okre laj cych przeznaczenie w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowa  i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy I owa ( w tym 1 za wiadczenie dla ANR
okre laj ce przeznaczenie w planie dla 111 dzia ek po onych w I owej),

- wydano 4 wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego miasta I owa,
- uzgodniono 11  projektów inwestycji (dotycz cych przy czy energetycznych, gazowych

na terenie gminy, budowy parkingu na samochody osobowe na ul. Ogrodowej w I owej,
budowa wiat owodu awszowa-Lubsko),

- o wietlenie ulic:
o przed ono lini  energetyczn  i zamontowano lamp  o wietlenia ulicznego przy ul.

skiej w I owej oraz w miejscowo ci Czy ówek,
o zlecono podmostkowanie energetycznej szafki zasilaj cej na stadionie miejskim na czas

organizowanej imprezy z okazji dnia chemika,
o zg aszane s  na bie co do ENEA Operator. informacje o braku o wietlenia ulicznego

na terenie gminy,
- drogi:
o dokonano odpowiedniego zg oszenia do Starostwa Powiatowego i wydano zgod  na

utwardzenie drogi dojazdowej do posesji przy ul. Mickiewicza 10,
o wykonano remont dróg gruntowych – w I owej ul. M ska, ul. Ogrodowa, w Koninie

aga skim,
o wykonano odwodnienia dróg gruntowych oraz wyprofilowano odcinek drogi gruntowej

ugo ci 150 m w miejscowo ci Czerna,
o wykonano balustrad  zabezpieczaj  na mostku w miejscowo ci Czerna (mostek na

rowem melioracyjnym przy lesie),
o zg oszono na policj  kradzie  metalowych elementów balustrady na mo cie w

miejscowo ci Czerna (most nad starym korytem rzeki Czerna Wielka),
o zakupiono i zamontowano wiat  przystankow  w miejscowo ci Czerna,
o zakupiono i zlecono monta  nowych znaków drogowych, konserwacj  starych znaków i

upków, prostowanie zniszczonych znaków i tabliczek, na terenie miasta I owa,
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- wydano 13 decyzji zezwalaj cych na wycink  drzew ze zwolnieniem z op at za wycink ,

- wys ano 187 pism dotycz cych ewidencji usuwania odpadów komunalnych (teren gminy
owa),

- wydano 7 za wiadcze  o wpisie nowych przedsi biorców do ewidencji dzia alno ci
gospodarczej,

- wydano 6 za wiadcze  o zmianie wpisu do ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
- wydano 7 za wiadcze  potwierdzaj cych dane z ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
- wydano 3 decyzje o wykre lenie przedsi biorców z ewidencji dzia alno ci gospodarczej,

- WYDANO 4 ZEZWOLENIA NA SPRZEDA  ALKOHOLU:
- wydano 1 zezwolenie na sprzeda  napojów alkoholowych zawieraj cych do 4,5%

alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do spo ycia poza miejscem sprzeda y, w sklepie
spo ywczym przy ul. Ogrodowej 16 w I owej,

- 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), powy ej 18%
alkoholu w sklepie samoobs ugowym spo ywczo-przemys owym w budynku nr 2A przy
ul. Okrzei w I owej,

- WYDANO 2 ZEZWOLENIA NA JEDNORAZOW  SPRZEDA  ALKOHOLU:
- wydano 1 zezwolenie na jednorazow  sprzeda  napojów alkoholowych zawieraj cych do

4,5% alkoholu oraz na piwo, podczas „Dnia Chemika” zorganizowanego przy ul.
Piaskowej 1a w I owej (stadion miejski),

- wydano 1 zezwolenie na jednorazow  sprzeda  napojów alkoholowych zawieraj cych do
4,5% alkoholu oraz na piwo, podczas „festynu majowego” w miejscowo ci Borowe
gmina I owa, na wniosek Magdy Duniec zam. Borowe 21.

- Nadano 3 numery porz dkowe nieruchomo ciom zabudowanym budynkiem
mieszkalnym:

- miejscowo  Borowe 19a
- miejscowo  Wilkowisko 5a z urz du
- I owa ul. Le na 3

- w dniu 8 maja podpisa em protoko y uzgodnie  dotycz ce sprzeda y : gruntu – dzia ka nr
452/2 w I owej przy ul.Ogrodowej dla poprawienia funkcjonalno ci dzia ki s siedniej oraz
sprzeda y budynku mieszkalnego nr 39 w Borowem wraz z gruntem na rzecz najemcy tego
budynku,

- w dniu 15 maja spisa em umowy notarialne w tym 4 umowy zwi zane z uw aszczeniem
gruntami osób , które wybudowa y na nich gara e (2 umowy – ul.Ogrodowa, 1 umowa –
ul.Piaskowa i 1 umowa – ul.Borowska) , 1 umowa dot. sprzeda y gruntu dla poprawienia
funkcjonalno ci dzia ki s siedniej przy ul.Ogrodowej oraz 1 umowa dot. sprzeda y gruntu na
rzecz ENEA S.A. pod budow  s upowej stacji transformatorowej przy ul. aków,

- w dniu 28 maja Komisja Przetargowa przeprowadzi a ze skutkiem pozytywnym przetargi na
grunt pod budow  dwóch boksów gara owych przy ul.Piaskowej (na terenie dawnej
oczyszczalni cieków),

- w dniu 2 czerwca podpisa em 3 umowy na dzier aw  gruntów pod ogródki przydomowe przy
ul.Surzyna ,

- w dniu 4 czerwca podpisa em umow  notarialn  dot. sprzeda y gruntu przy ul. aga skiej z
nabywc  (Vitrosilicon) wy onionym w drodze przetargu,

- w dniu 5 czerwca podpisa em akty notarialne-  warunkowe umowy sprzeda y z nabywcami 6
dzia ek w Czernej  wy onionymi w drodze przetargu,

- w dniu 6 czerwca ze skutkiem negatywnym (brak wp aty wadium) odby  si  przetarg na
sprzeda  3 dzia ek le cych po pólnocnej stronie autostrady,

- pod koniec maja zatwierdzi em arkusze organizacyjne szkó  i przedszkola na nowy rok szkolny
2008 – 2009 rok przedstawione przez dyrektorów poszczególnych jednostek,

- w maju br. zosta  zaktualizowany  kosztorys inwestorski dla robót remontowych wietlicy
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wiejskiej w Czy ówku na ogóln  warto   175.971,24 z  wraz z podatkiem VAT i na wietlic
w aga cu na ogóln  warto   114.622,36 z  wraz z podatkiem VAT,

- 25 czerwca br. podpisa em umow  na „Remont dachu nad budynkiem biblioteki miejskiej
(dach nad bram ) w I owej”. Warto  robót zgodnie z przed on  ofert   okre lono na kwot  :
64.082,23 z . Brutto. Wykonawc  robót b dzie Firma Budowlana „BUREMO” Henryka
Rzeszowskiego,

- 26 czerwca br. otrzyma em ze Starostwa Powiatowego w aganiu pozwolenie na budow  hali
sportowej w I owej.

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

Ad. II pkt 3
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych:

Pan Zygmunt Sygnowski – Radny
Zapyta , czy temat remontu i naprawy dróg gruntowych ju  zosta  zako czony, bo odnosi wra enie, e
sprawa stan a w miejscu.

Pani Anna Michalczuk – Radna
Zg osi a, e droga gruntowa przy domkach jednorodzinnych w bok od ulicy Traugutta (obok p.Janusa)
wymaga utwardzenia.

Pan Miros aw Wdowiak – Przewodnicz cy Rady Miejskiej
Zg osi  potrzeb  remontu drogi na ul. Ogrodowej.

Pan Czes aw D browski – Radny
Zg osi  wniosek o wykoszenie pobocza  drogi wojewódzkiej na ulicy Borowskiej wzd  ogrodzenia
by ego ogrodnictwa.

Pani Ma gorzata P kala - Radna
Poruszy a spraw  kontroli radarowej. Zapyta a, czy znaki b  ustawione w Czernej
Przypomnia a, e problem dawnego pa acu w Czernej pozostaje bez odpowiedzi. W ciciele nie
wykazuj  zainteresowania spraw , brak jest reakcji ze strony Konserwatora Zabytków, a znaki nadal
wskazuj  pa ac jako atrakcj  turystyczn  wsi Czerna.
Zapyta a, czy b dzie zrobiony remont dworca PKP w I owej, bo prawdopodobnie mia  by
przeprowadzony w tym roku.
Zwróci a uwag  na potrzeb  odnowienia, pomalowania przystanku PKS w I owej.

Pan Jan Dromarecki – So tys wsi Czy ówek
Poruszy  spraw  pod czenia wody do wsi Czy ówek od strony ulicy Borowskiej. Zapyta , czy w tym
roku b dzie to zadanie wykonane, bo w obecnej chwili we wsi jest problem z wod , studnie s  suche.
W zwi zku z tym sprawa jest pilna.

Ad.II pkt 4
Przyj cie uchwa  w sprawie:
1) Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo ci Czy ówek w Gminie I owa
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy
Poinformowa , i Plan Odnowy Miejscowo ci  jest jednym z wymaganych za czników przy
staraniach o dotacje unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Plan Odnowy Miejscowo ci Czy ówek na lata 2008-2015 zosta  zatwierdzony na  walnym zebraniu
wiejskim, które odby o si  01.04.2008 r.
Pan Jan Dromarecki – So tys wsi Czy ówek
Zapozna  Rad  z tre ci  Uchwa y Zebrania Wiejskiego wsi Czy ówek. Poinformowa  równie , e Plan
Odnowy Miejscowo ci  opracowa  zespó  w sk adzie:
Jan Dromarecki– So tys wsi Czy ówek
Józef Kowalski
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Franciszek Filarowski
Anna Pasternak
Agnieszka Dromarecka
Maria Fr ckiewicz

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

2) Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo ci aganiec w Gminie I owa
Pan Roman Andzel – Sekretarz poinformowa , e Plan Odnowy Miejscowo ci  jest jednym z
wymaganych za czników przy staraniach o dotacje unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013.
Plan Odnowy Miejscowo ci aganiec  na lata 2008-2015 zosta  przyj ty na  walnym zebraniu
wiejskim, które odby o si  17.04.2008 r.
Pan Maciej Beszterda – So tys wsi aganiec
Przedstawi  za enia Planu Odnowy Miejscowo ci i poda , i   Plan Odnowy Miejscowo ci aganiec
opracowa  zespó  w sk adzie:

Maciej Beszterda– So tys wsi aganiec
Jolanta wiek
Monika Szajna
Jolanta B ben

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 2008r.
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y i poinformowa a, e w projekcie
uchwa y proponuje si  zwi kszenie prognoz dochodów w dziale 921 na ogóln  kwot  694 z , dotyczy
rodków wp aconych przez So ectwo Borowe w kwocie 194 z  oraz B.S.I owa jako darowizny dla

So ectwa Konin , co powoduje zwi kszenie planu wydatków jednostek pomocniczych o kwot   694 w
dziale 921 rozdzia  92109 § 4210 , ponadto zwi kszenie w tej klasyfikacji bud etowej wydatków o
kwot  5 z  znajduje swoje pokrycie w zmniejszeniu planu wydatków jednostek pomocniczych w dziale
926 rozdzia  92601 § 4210.
W zwi zku z charakterem planowanych wydatków przez jednostki pomocnicze zmniejsza si  plan
wydatków w dziale 921 rozdzia  92109 § 4300 o kwot  2.042 z , a zwi ksza w dziale 900 rozdzia
90003 § 4300 o kwot  1063 z  i w dziale 900 rozdzia  90015 § 4210 o kwot  979 z .

Zmiana planu wydatków w dziale 600 rozdzia  60016 na §§ 4270, 6050 o kwot  24.156 z  zwi zana
jest z przeniesieniem zadania pn. „Odbudowa k adki dla pieszych na rzece Czerna Ma a ul. Dolanowo”
z wydatków bie cych do wydatków inwestycyjnych.

Zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdzia  80103 § 2540 o kwot  3.330 z  , zwi zane jest z
przeniesieniem wydatków dotycz cych  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka do klasyfikacji
dzia  854 rozdzia  85404 § 2540, co powoduje zwi kszenie planu wydatków  w tej klasyfikacji
równie  o kwot  3.330 z .

Zmniejszenie prognoz dochodów w dziale 010 rozdzia  01041 § 6298 o kwot  49.168 z  znajduje
swoje odbicie w zmniejszeniu planu wydatków w dziale 010 rozdzia  01041 § 6058 z  równie  o
kwot   49.168 z .
Wi e si  to ze zmniejszeniem w planowaniu  udzia u rodków        pomocowych z 75% do 70%  na
zadaniach pn. „Remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej w aga cu oraz zagospodarowanie
przyleg ego  do  niej  terenu”  oraz  „Remont  i  wyposa enie  wietlicy  wiejskiej  w  Czy ówku   oraz
zagospodarowanie przyleg ego do niej terenu”, co zmniejsza cznie udzia rodków pomocowych na
kwot  26.668 z . Dalsze zmniejszenie o kwot  22.500 z  jest wynikiem sfinansowania opracowania
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dokumentacji dotycz cej zadania pn. „ Remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej w Klikowie oraz
zagospodarowanie przyleg ego do niej terenu” w ca ci rodkami w asnymi.

W zwi zku ze zmian  nazwy zadania „ Budowa hali sportowej w I owej” na zadanie pn. „ Budowa
hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej” zostaje zmieniona klasyfikacja
bud etowa na przedmiotowym zadaniu wynikiem czego jest zmniejszeniu prognoz dochodów w dziale
926 rozdzia  92601 § 6298 o kwot  1.700.000 z  oraz zmniejszenie planu wydatków w dziale  926
rozdzia  92601 § 6058 o kwot  1.700.000 z  i na § 6059 o kwot  300.000z ,
natomiast zostaje wprowadzony plan wydatków w dziale 801 rozdzia  80195 § 6058 w kwocie
2.058.659 z  , któremu odpowiada wprowadzenie w  prognozach dochodów rodków pomocowych w
dziale 801 rozdzia  80195 § 6298 w kwocie 2.058.659 z  , ponadto po stronie dochodowej zostaj
wprowadzone prognozy dochodów w dziale 801 rozdzia  80195 § 6269 kwocie 1.000.000 z tytu u
dotacji ze rodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej , które cz ciowo pokrywaj  udzia rodków
krajowych w finansowaniu inwestycji. Zostaje wi c otwarty plan po stronie wydatkowej w dziale 801
rozdzia  80195 § 6059 w kwocie 1.037.070 i na § 6050 w kwocie  3.534 z , a wi c w ogólnym
rozliczeniu udzia  Gminy w sfinansowaniu zadania na 2008r. wynosi 40.604 z , które znajduje swoje
pokrycie w zmniejszeniu 300.000 z  na przedmiotowym zadaniu w dziale 926.
Pozosta a kwota 259.396 z  ( 300.000 z  – 40.604 z  ) zmniejszenia planu wydatków, a tak e
zmniejszenie planu wydatków w dziale 010 rozdzia  01095 §§ 3040 i 4210 o kwot  998 z  na zadaniu
estetyczna zagroda oraz zwi kszenie prognoz dochodów w kwocie 51.536 z  pokrywaj :
-zmniejszenie prognoz dochodów w dziale 700 rozdzia  70005 § 0770 o kwot  233.738 z ,
- zwi kszenie planu wydatków w:
* dziale 010 rozdzia  01041 § 6050 o kwot   41.150 z  – zapewnienie udzia u rodków w asnych w
sfinansowaniu opracowania dokumentacji – remontu wietlicy wiejskiej w Klikowie oraz
zagospodarowanie przyleg ego do niej terenu.
 * dziale 754 rozdzia  75404 § 6170 o kwot     2.000 z  – dofinansowanie zakupu fotoradaru,
* dziale 754 rozdzia  75411 § 2710 o kwot     2.500 z  – pomoc finansowa przy zakupie elementów
toru przeszkód przez PSP,
* dziale 801 rozdzia  80101§ 4300 o kwot  2.500 z  – wyjazd uczniów SP w I owej na Wojewódzki
Przegl d Teatrzyków,
* dziale 801 rozdzia  80104 § 4300 o kwot    2.500 z  – kosztorys inwestorski dotycz cy remontu
Przedszkola,
* dziale 801 rozdzia  80110 § 4300 o kwot     3.800 z  – wyjazd dru yny pi karskiej ch opców na
rozgrywki pó fina owe,
* dziale 851 rozdzia  85195 § 4260 o kwot  66 z  – energia elektryczna dotycz ca bada
mammograficznych,
* dziale 900 rozdzia  90001 § 6050 o kwot   11.948 z  – op aty przy czeniowe przy projektach
kanalizacji w Czy ówku, Czernej, Szczepanowie, Borowym,
* dziale 926 rozdzia  92601 § 6050 o kwot   10.000 z  – odgrodzenie boiska od widowni na stadionie
miejskim,
* dziale 926 rozdzia  92605 § 2820 o kwot     1.728 z .- dotacja na utrzymanie dru yn sportowych
dzieci i m odzie y w Czernej.

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

4) Zmiany uchwa y Nr 139/5/XIV/08 w sprawie Przyj cia Strategii Rozwoju Gminy I owa na
lata 2008 - 2013

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy  omówi  projekt uchwa y i poinformowa , e Strategia rozwoju
gminy jest wizj  rozwojow , scenariuszem przysz ci gminy i jej mieszka ców.
Zasady  pozyskiwania rodków pomocowych  na inwestycje wymuszaj   zmiany w Strategii czyni c j
w ten sposób bardziej odpowiadaj  wymaganiom zapisanym w rozporz dzeniach do programów
unijnych.
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osowanie uchwa y:

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

5) Zmiany uchwa y Nr 140/5/XIV/08 w sprawie przyj cia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
gminy I owa na lata 2008 - 2015

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y i poda , e zasady pozyskiwania
rodków pomocowych  na inwestycje wymuszaj   zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym

gminy I owa na lata 2008-2015 czyni c go w ten sposób  odpowiadaj cym wymaganiom zapisanym w
rozporz dzeniach do programów unijnych.

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

6) 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 i poinformowa a, e uchwa a
okre la dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w I owej, która jest samorz dow  instytucj  kultury form
informacji oraz elementy jakie informacja powinna zawiera .

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

7) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu aga skiego
Pani Ewa Pasternak-Jerz  – Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y. Sprostowa a tytu : zamiast
“okre lenia” winno by  “udzielenia” zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o samorz dzie gminnym, dlatego
te  niezb dna by a zmiana tytu u i podstawy prawnej o uzupe nienie o art. 10 ust. 2 oraz § 1: zamiast
“Rada Miejska w I owej okre la” powinno by : “Gmina I owa udziela” pomoc finansow  dla Powiatu

aga skiego. Poinformowa a równie , e  pomoc finansowa przeznaczona jest dla Komendy
Powiatowej Pa stwowej Stra y Po arnej w aganiu na dofinansowanie zakupu elementów zestawu
toru przeszkód do wicze  dla M odzie owych Dru yn Po arniczych Ochotniczych Stra y Po arnych.

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

8) wyra enia zgody na zabezpieczenie w formie „weksla in blanco” roszcze  z tytu u zwrotu
przyznanych rodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Pani Ewa Pasternak-Jerz  – Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y i poinformowa a, e uchwa a
dotyczy wyra enia zgody przez Rad  Miejsk  w I owej na zawarcie przez Burmistrza I owej umowy o
dofinansowanie przedsi wzi cia p.n. “Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum
w I owej” ze rodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej poda , e uchwa y organów gminy dotycz ce zobowi za
finansowych wskazuj ród a dochodów, z których zobowi zania te zostan  pokryte oraz, e uchwa y,
o których mowa wy ej zapadaj  bezwzgl dn  wi kszo ci  g osów w obecno ci co najmniej po owy
ustawowego sk adu rady.

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

9) okre lenia górnych stawek op at ponoszonych przez w cicieli nieruchomo ci, którzy nie
udokumentuj  faktu odbierania odpadów komunalnych lub opró niania zbiorników
bezodp ywowych i transportu nieczysto ci ciek ych
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Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y i poda , i  ujawnienie w cicieli
nieruchomo ci, którzy nie posiadaj  podpisanych umów na usuwanie nieczysto ci lub nie potrafi cych
udokumentowa  wnoszenie op at za usuwanie nieczysto ci, prowadzi w konsekwencji do konieczno ci
przej cia przez gmin  tych obowi zków. Przej cie obowi zku usuwania nieczysto ci sta ych z
nieruchomo ci polega na zleceniu jednostce wywozowej dostarczenie na teren nieruchomo ci
odpowiedniej wielko ci pojemników na mieci (w przypadku nieczysto ci sta ych) oraz pokrywanie
kosztów usuwania nieczysto ci (zarówno sta ych jak i p ynnych). Wydatkami poniesionymi przez
gmin  obci a si  w ciciela nieruchomo ci w drodze decyzji administracyjnej.

Zaproponowane w uchwale kwoty op at wyliczone s  na podstawie przyj tego za enia, e gmina nie
mo e dop aca  do osób nie wywi zuj cych si  z obowi zku usuwania nieczysto ci z nieruchomo ci.
Wpisane w projekcie uchwa y kwoty nie powinny wi c by  zmienione na kwoty ni sze, rada gminy
natomiast mo e zadecydowa  o podwy szeniu poszczególnych kwot (tak, aby kwoty te mia y
charakter sankcyjny). Przy kalkulacji wzi to pod uwag  nast puj ce sk adniki:

1) koszt dzier awy pojemnika na nieczysto ci sta e (koszt miesi czny dzier awy pojemnika 110
dm3) 1,66 z  + 7% VAT = 1,7762 z . Pos uguj c si  danymi statystycznymi mo na przyj , e
jedna osoba segreguj ca mieci produkuje mieci niesegregowane w ilo ci 0,78 m3 rocznie.
Natomiast osoba niesegreguj ca produkuje trzykrotnie wi cej mieci niesegregowanych tj. ok.
2,34 m3 rocznie. Maj c powy sze dane mo na przyj , e ilo  potrzebnych pojemników na
jedn  osob  i w konsekwencji koszt ich dzier awy wyniesie:

- 0,26 z /osob /miesi c z segregacj  (0,78 m3 / (0,11 m3 * 12 miesi cy) / 4 opró nienia
w miesi cu * 1,7762 z /kube )

- 0,79 z /osob /miesi c bez segregacji (2,34 m3 /  (0,11  m3 *  12  miesi cy)  /  4
opró nienia w miesi cu * 1,7762 z /kube )

Dla podmiotów gospodarczych ilo  pojemników koniecznych do prawid owego odbioru
nieczysto ci sta ych b dzie uzale niona od ilo ci zatrudnionych osób i charakteru prowadzonej
dzia alno ci. Do wylicze  przyj to za enie, e jeden przedsi biorca b dzie produkowa  tyle
nieczysto ci sta ych, ile produkuje 5 osób w gospodarstwie domowym. Na podstawie takiego
za enia przyj to, e wysoko  kosztu z tytu u dzier awy pojemnika b dzie wynosi :

- 1,30 z /miesi c z segregacj  (0,26 z /osob /miesi c * 5 osób)
- 3,95 z /miesi c bez segregacji (0,79 z /osob /miesi c * 5 osób)

2) maksymalny koszt usuwania nieczysto ci sta ych zosta  oparty o redni wska nik produkcji
mieci, który okre lono w wysoko ci 1,2 m3/osoba/rok. Zró nicowana natomiast zosta a górna

stawka op at za usuwanie nieczysto ci p ynnych która wynosi dla osób segreguj cych 6,03
otych na osob  miesi cznie ((56,40 z /m3 + 7% VAT) * 1,2 m3/osob /rok / 12miesi cy) i dla

osób niesegreguj cych 9,12 z otych na osob  miesi cznie ((85,20 z / m3 +  7% VAT)  *  1,2
m3/osob /rok  / 12 miesi cy).

Dla podmiotów gospodarczych jako jednostk  przyj to pojemno  podstawionych pojemników,
gdy  wydaje si , e jest to najbardziej adekwatna jednostka.
Nale y przypuszcza , e pojemniki b  opró niane nie rzadziej ni  2 razy w miesi cu, co przy 5
pojemnikach 110 litrowych daje w miesi cu ogóln  obj to  wywo onych nieczysto ci
wynosz  1,1 m3. Koszt miesi czny wywiezionych nieczysto ci sta ych wyniesie wi c w
przypadku segregacji 66,38 z  (56,40 z /m3 + 7% VAT) * 1,1 m3) i w przypadku braku segregacji
100,28 z  (85,20 z /m3 + 7% VAT) * 1,1 m3). Jak ju  wcze niej wspomniano, jednostk  jest w tym
wypadku pojemno  podstawionych pojemników, tak wi c kwota obci  wyniesie: 120,69

/m3 pojemnika/miesi c w przypadku segregacji (5 pojemników 110 litrowych to 0,55 m3;
120,69 z /m3 pojemnika/miesi c * 0,55 m3 = 66,38 z ) i 182,32 z /m3 pojemnika/miesi c w
przypadku nie segregacji (5 pojemników 110 litrowych to 0,55 m3; 182,32 z /m3

pojemnika/miesi c * 0,55 m3 = 100,28 z )

3) maksymalny koszt opró niania zbiorników bezodp ywowych wynosi 12,84 z /m3 (12,00
/m3 + 7% VAT)

4) koszt odprowadzania cieków do instalacji innych ni  zbiorniki bezodp ywowe (z
wyj tkiem oczyszczalni przydomowych) wynosi 2,28 z /m3 (2,13 z /m3 + 7% VAT).

5) nale y przyj  za enie, e na one w drodze decyzji administracyjnej kwoty obci  za
usuwanie nieczysto ci nie b  regulowane, a wi c gmina b dzie zmuszona prowadzi
dzia ania zmierzaj ce do wyegzekwowania nale nej kwoty, wydaje si  wi c by  zasadnym
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wliczenie kosztów post powania do kwoty nale no ci okre lonej w decyzji. Jednym z takich
kosztów jest koszt wys ania upomnienia (przesy ka listowna za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru). Koszt takiej przesy ki wynosi 5,45 z . Poniewa  koszt ten musi by  przeliczony w
przypadku nieczysto ci sta ych na osob , przyjmuj c za redni  4 osoby w nieruchomo ci ,
koszt wys ania upomnienia wyniesie 1,36 z /osob /miesi c. W przypadku za  nieczysto ci

ynnych koszt ten musi by  przeliczony na jeden metr sze cienny, przyjmuj c e jedna osoba
produkuje miesi cznie 3 metry sze cienne cieków i e w nieruchomo ci zamieszkuje rednio 4
osoby, w tym wypadku koszt wys ania upomnienia wyniesie 0,45 z /m3/miesi c.

6) innym kosztem w post powaniu egzekucyjnym jest wys anie tytu u wykonawczego (przesy ka
listowna polecona). Koszt takiej przesy ki wynosi 3,55 z . Przyjmuj c zasady okre lone
powy ej, koszt wys ania tytu u wykonawczego wyniesie wi c w przypadku nieczysto ci
sta ych 0,89 z /osob /miesi c a w przypadku nieczysto ci p ynnych 0,30 z /m3/miesi c.

7) koszty administracyjne, to kolejny koszt który winien by  wliczony do kosztu obci aj cego
ciciela; przyj to za enie, e na obs ug  administracyjn  wszystkich w cicieli jeden

pracownik po wi ci jeden tydzie  pracy w miesi cu (200 osób / 40 osób obs ugiwanych
dziennie = 5 dni roboczych = 1 tydzie  w miesi cu) co oznacza e ¼ jego wynagrodzenia
winna by  pokrywana z op at okre lonych w decyzjach. Jedna czwarta ogólnych kosztów tzw.

acowych pracownika na stanowisku inspektora (p aca brutto pracownika plus koszty p acowe
pracodawcy) wynosi ok. 518,55 z . Przyjmuj c za enie e ok. 100 w cicieli nieruchomo ci
nie posiada uregulowanych spraw usuwania nieczysto ci sta ych i ok. 100 w cicieli
nieruchomo ci nie posiada uregulowanych spraw zwi zanych z usuwaniem nieczysto ci

ynnych, koszt przypisany z tego tytu u wyniesie 0,65 z /osob /miesi c za usuwanie
nieczysto ci sta ych (1/2 * 518,55 / 100 * 4 osoby na nieruchomo ) oraz 0,22 z /m3/miesi c
za usuwanie nieczysto ci p ynnych (1/2 * 518,55 / 100 * 4 osoby na nieruchomo  * 3
m3/osob ).

8) Koszty post powania egzekucyjnego ponoszone s  w wypadku administracyjnego ci gni cia
nale no ci wynikaj ce z na onych w decyzji kwot. Koszt tego post powania wynosi 5%
ci gni tej nale no ci. Kwotowa warto  tego sk adnika kosztowego b dzie wi c zale na od

sumarycznej pozosta ych kosztów, i wynosi:
Koszt wynikaj cy z pkt 1-7:

Wyszczególnienie Pojemnik Usuwanie
mieci

ynne
zbiornik

ynne
instalacja

Wysy ka
upomnienie

Wysy ka
tytu  egz.

Koszt
administr.

Nieczysto ci sta e
segregowane w
gospodarstwach
domowych

0,26 6,03 1,36 0,89 0,65

Nieczysto ci sta e
segregowane od
pozosta ych
odbiorców

1,30 120,69 5,45 3,55 6,50

Nieczysto ci sta e
niesegregowane w
gospodarstwach
domowych

0,79 9,12 1,36 0,89 0,65

Nieczysto ci sta e
niesegregowane od
pozosta ych
odbiorców

3,95 182,32 5,45 3,55 6,50

Nieczysto ci p ynne
ze zbiorników
bezodp ywowych

12,84 0,45 0,30 0,22

Nieczysto ci p ynne
z innych instalacji 2,28 0,45 0,30 0,22
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Wyliczenie wielko ci kosztów egzekucyjnych i kosztów sumarycznych:

Wyszczególnienie Jednostka Koszt
wynikaj cy z

pkt 1-7

5% kosztów
egzekucyjnych

(liczone od sumy)

Razem

Nieczysto ci sta e
segregowane w
gospodarstwach
domowych

/osoba/miesi c 9,19 0,48 9,67

Nieczysto ci sta e
segregowane od
pozosta ych
odbiorców

/m3

pojemnika/miesi c 137,49 7,24 144,73

Nieczysto ci sta e
niesegregowane w
gospodarstwach
domowych

/osoba/miesi c 12,81 0,67 13,48

Nieczysto ci sta e
niesegregowane od
pozosta ych
odbiorców

/ m3 pojemnika
/miesi c 201,77 10,62 212,39

Nieczysto ci p ynne
ze zbiorników
bezodp ywowych

/m3/miesi c 13,81 0,73 14,54

Nieczysto ci p ynne
z innych instalacji /m3/miesi c 3,25 0,17 3,42

Przedstawiona powy ej metodologia wyliczenia op at jest oczywi cie jednym z wielu innych
sposobów ustalenia kwot obci , bazuje na pewnych za enia oraz wska nikach, które mog  by  w
trakcie prac nad uchwa  korygowane. Przyj te za enia w do  du ym przybli eniu obrazuj
faktyczne ponoszone koszty gminy zwi zane z zast pczym przej ciem obowi zków usuwania
nieczysto ci z nieruchomo ci. W projekcie uchwa y przyj to wyliczone kwoty zaokr glone w gór  do
pe nych z otych.

Pan Miros aw Wdowiak – Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformowa , e Komisja do Spraw
Publicznych i Komisja Rewizyjna na swoich posiedzeniach zaproponowa y zmiany w projekcie
uchwa y. Natomiast Komisja Bud etu nie wnios a uwag do przedstawionego projektu, maj c na
uwadze adresatów powy szej uchwa y, ich stopie  zamo no ci, a nawet konieczno  korzystania z
pomocy O rodka Pomocy Spo ecznej. W zwi zku z powy szym zwróci  si  do radnych o
przeg osowanie zg oszonych wniosków maj c na wzgl dzie wysoko  proponowanych stawek przez
wspomniane komisje wed ug zg oszonej najwy szej stawki, a w przypadku odrzucenia wniosku przez
Rad ,  przeg osowanie wniosku drugiej komisji  proponuj cej ni sz  stawk .

Zmiana w § 2 pkt 1 lit. a) – g osowaniu poddano wniosek Komisji do Spraw Publicznych –
proponowana wysoko  stawki 18z  (stawka wg projektu uchwa y 14z , propozycja Komisji
Rewizyjnej 15z ).

osowanie wniosku:
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych
Za przyj ciem wniosku g osowa o – 7 radnych
Przeciw – 5 (K.Suchodolski, H.Kopczy ska-Gronek, M.P kala, K.Burnat, K.Rymarowicz)
Wstrzymuj cych si  – 2 (L.Czarnota, J.Rodak)
Wniosek zosta  przyj ty.

Zmiana w § 2 pkt 1 lit. b) – g osowaniu poddano wniosek obu Komisji  – proponowana wysoko
stawki 214z  (stawka wg projektu uchwa y 213z ).
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osowanie wniosku:

W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych
Wniosek zosta  przyj ty jednog nie.

Zmiana w § 2 pkt 2 lit. a) – g osowaniu poddano wniosek Komisji do Spraw Publicznych –
proponowana wysoko  stawki 16z  (stawka wg projektu uchwa y 10z , propozycja Komisji
Rewizyjnej 14z ).

osowanie wniosku:
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych
Za przyj ciem wniosku g osowa o – 7 radnych
Przeciw – 5 (K.Suchodolski, H.Kopczy ska-Gronek, M.P kala, K.Burnat, K.Rymarowicz)
Wstrzymuj cych si  – 2 (L.Czarnota, J.Rodak)
Wniosek zosta  przyj ty.

Zmiana w § 2 pkt 2 lit. b) – g osowaniu poddano wniosek obu Komisji  – proponowana wysoko
stawki 213z  (stawka wg projektu uchwa y 145z ).

osowanie wniosku:
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych
Za przyj ciem wniosku g osowa o – 11 radnych
Przeciw – 3 ( M.P kala, K.Burnat, K.Rymarowicz)
Wstrzymuj cych si  – 0
Wniosek zosta  przyj ty.

Zmiana w § 2 pkt 3 lit. a) – g osowaniu poddano wniosek Komisji do Spraw Publicznych, której
wysoko  stawki jest taka sama jak w projekcie uchwa y tj. 15z .

osowanie wniosku:
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych
Wniosek zosta  przyj ty jednog nie.

Zmiana w § 2 pkt 3 lit. b) – g osowaniu poddano wniosek Komisji do Spraw Publicznych –
proponowana wysoko  stawki 18z  (stawka wg projektu uchwa y 4z , propozycja Komisji Rewizyjnej
6z ).

osowanie wniosku:
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych
Za przyj ciem wniosku g osowa o – 11 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymuj cych si  –   3 ( M.P kala, K.Burnat, H.Kopczy ska-Gronek)
Wniosek zosta  przyj ty.

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

10) Zmiany „Programu wspó pracy gminy I owa z organizacjami pozarz dowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia alno ci
po ytku publicznego i o wolontariacie w 2008 roku”

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy przypomnia , e Rada Miejska w I owej uchwa  z dnia 27
marca 2008 roku nr 135/5/XIV/08 w sprawie zmiany programu profilaktyki i rozwi zywania
problemów alkoholowych dla gminy I owa na 2008 rok zmieni a tre  ramowego preliminarza
wydatków Gminnej Komisji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok wprowadzaj c
dotacj  celow  dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedzia aj cych w
celu osi gni cia zysku w postaci organizacji specjalistycznych pó kolonii dla rodzin dysfunkcyjnych.
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W zwi zku z tym, e zadanie to b dzie realizowane przez organizacj  pozarz dow , o której mowa
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie, zadanie to
powinno znale  si  w uchwalanym przez Rad  Miejska w I owej rocznym programie wspó pracy z
organizacjami pozarz dowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3.

W zwi zku z powy szym, niniejszy projekt uchwa y zak ada zmian  tre ci za cznika do programu
wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi, nowy za cznik ró ni si  w swojej tre ci z
dotychczasowym za cznikiem dopisaniem w sferze ochrony i promocji zdrowia zadania o tre ci
„Organizacja specjalistycznych pó kolonii dla rodzin dysfunkcyjnych”. Zadanie to jest zgodne z
obszarem wspó pracy okre lonym w programie w § 8 pkt 1:

„§ 8. W 2008 roku w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy,

 zlecane do realizacji nast puj ce zadania publiczne nale ce do Gminy

w sferze:

1) ochrony i promocji zdrowia:

a) dzia ania w zakresie przeciwdzia ania przemocy w rodzinie i agresji rówie niczej,

b) realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych skierowanych do dzieci,

odzie y i osób, doros ych eksperymentuj cych lub uzale nionych od alkoholu i

innych rodków psychoaktywnych oraz ich rodzin,

c) podnoszenie standardu us ug terapeutycznych dla osób zagro onych
alkoholizmem i narkomani .”

Pan Jerzy Rodak – Radny zapyta , czy ta kwota koreluje z preliminarzem wydatków Gminnej Komisji
Rozwi zywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok i uchwa  bud etow .
Pani Skarbnik Gminy zapewni a, e projekt uchwa y jest zgodny z wymienionymi przez Pana Rodaka
aktami.

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

11) zmieniaj ca uchwa  w sprawie ustalenia wysoko ci diet radnych
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y. Poinformowa , e projekt zosta
opracowany na wniosek  Komisji do Spraw Publicznych. Przypomnia , iz wysoko  diet nie by a
zmieniana od czterech lat.

Pan Miros aw Wdowiak  - Przewodnicz cy Rady Miejskiej zg osi  wniosek o pozostawienie Jego diety
miesi cznej w dotychczasowej wysoko ci tj. 1.200 z otych.

osowanie wniosku:
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych
Za przyj ciem wniosku g osowa o – 6 radnych
Przeciw – 2 (J.Rodak, A. Michalczuk)
Wstrzymuj cych si  – 6 (J.Markilewicz, K.Suchodolski, M.P kala, K.Burnat, K.Rymarowicz)
Wniosek zosta  przyj ty.

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych
Za przyj ciem uchwa y g osowa o – 10 radnych
Przeciw – 1 (Cz.D browski)
Wstrzymuj cych si  – 3 (M.Wdowiak, J.Rodak, J.Markilewicz)
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12)  zmieniaj ca  uchwa  w sprawie diety przewodnicz cego organu wykonawczego jednostki

pomocniczej
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y i wskaza , e ostatnio uchwa a by a
zmieniana 30 grudnia 2004r.
Pan Czes aw D browski - Przewodnicz cy Komisji do Spraw Publicznych z  w imieniu Komisji
wniosek o ustalenie wysoko ci diety dla przewodnicz cego organu wykonawczego jednostki
pomocniczej (So tysa) w wysoko ci 180 z otych.

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych
Wniosek zosta  przyj ty jednog nie.

13) zmieniaj ca  uchwa  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza I owej
Pan  Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y i poinformowa , e   zgodnie z art. 18
ust. 2 pkt 2 ustawy o samorz dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z pó n.
zm.) do wy cznej w ciwo ci rady gminy nale y ustalenie wynagrodzenia burmistrza.
Art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorz dowych (tekst jednolity Dz.U.Nr
142, poz. 1593 z pó n.zm.) tak e wskazuje rad  gminy (organ stanowi cy jednostki samorz du
terytorialnego) jako w ciw  do dokonywania czynno ci z zakresu prawa pracy wobec burmistrza.
Szczegó owe zasady wynagradzania pracowników samorz dowych zosta y okre lone w
rozporz dzeniu Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania
pracowników samorz dowych zatrudnionych w urz dach gmin, starostwach powiatowych i urz dach
marsza kowskich (Dz.U.Nr 146, poz. 1223 z pó n.zm.)
Rada Ministrów w drodze rozporz dzenia z dnia 22 kwietnia 2008r. (Dz.U.Nr 73, poz. 431) dokona a
mi dzy innymi zmiany tabeli zaszeregowa  pracowników samorz dowych.
Zgodnie z Tabel  I za cznika nr 2 do tego rozporz dzenia, burmistrz w gminie do 15 tys.
mieszka ców mo e otrzyma :
- wynagrodzenie zasadnicze od 4.200z  do 5.900z :
- dodatek funkcyjny od 1500z  do 1900z .
Za dotychczasowy sta  pracy przys uguje burmistrzowi tak e dodatek za wieloletni  prac  w
wysoko ci wynosz cej do 20% miesi cznego wynagrodzenia zasadniczego.

     Na mocy uchwa y Nr 9/5/II/06 Rady Miejskiej w I owej z dnia 4 grudnia 2006r. Burmistrzowi
owej przys uguje tak e dodatek specjalny w wysoko ci 20% cznego wynagrodzenia zasadniczego i

dodatku funkcyjnego.
Ustawa o pracownikach samorz dowych i wspomniane rozporz dzenie przyznaje równie
burmistrzowi prawo np. nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalno-rentowej. Nie ma jednak prawa
do innych nagród z wyj tkiem nagrody jubileuszowej.

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych
Za przyj ciem uchwa y g osowa o – 10 radnych
Przeciw – 1 (T.S omi ski)
Wstrzymuj cych si  – 3 (M.Wdowiak, J.Rodak, K.Suchodolski)

14) skargi na bezczynno  Burmistrza I owej
Pani Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego omówi a projekt uchwa y i
poda a, i  zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorz dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z
2001r. Nr 142 poz. 1591 z pó n. zm.) do wy cznej w ciwo ci rady gminy nale y stanowienie w
innych sprawach zastrze onych do kompetencji rady.
Art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu post powania administracyjnego wskazuje
rad  gminy  jako organ w ciwy do rozpatrywania skarg dotycz cych zada  lub dzia alno ci
burmistrza.

W dniu 24 kwietnia 2008r. wp yn a przes ana przez Samorz dowe Kolegium Odwo awcze w
Zielonej Górze skarga „KARO PLAST” Sp. z o.o. w I owej z dnia 11 marca  2008r. dotycz ca dzia
podejmowanych przez Burmistrza  I owej w zakresie poprawienia stanu drogi gruntowej.
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Przewodnicz cy Rady Miejskiej w I owej skierowa  powy sz  skarg  do Komisji Rewizyjnej w celu
przeprowadzenia post powania wyja niaj cego.

Po rozpatrzeniu skargi organ w ciwy do ich za atwienia, stosownie do art. 238 kpa,
zawiadamia skar cego o sposobie za atwienia skargi z podaniem oznaczenia organu, od którego
pochodzi zawiadomienie, w jaki sposób skarga zosta a za atwiona, podpisu z podaniem imienia,
nazwiska i stanowiska s bowego osoby upowa nionej do za atwienia skargi. Zawiadomienie o
odmownym za atwieniu skargi powinno zawiera  ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych
Za przyj ciem uchwa y g osowa o – 11 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymuj cych si  – 3 (J.Brzezicki, T.S omi ski, L.Czarnota)

15) ustalenia wysoko ci najni szego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartosci
jednego punktu dla pracowników jednostek bud etowych i zak adu bud etowego z terenu
Gminy I owa

Pani Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego omówi a projekt uchwa y i
poinformowa a, e zgodnie z § 2 pkt 2  rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w
sprawie zasad wynagradzania pracowników samorz dowych zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych jednostek samorz du terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz. 1222 z pó n.zm.) do
wy cznej w ciwo ci rady gminy nale y ustalenie wysoko ci najni szego wynagrodzenia
zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników jednostek i zak adów bud etowych
gminy.

Na podstawie § 3 ust. 4 w/w rozporz dzenia pracodawcy ustalaj  warto  jednego punktu dla
celów okre lenia miesi cznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii
zaszeregowania pracowników jednostek i zak adów bud etowych gminy.
Ustalenie warto ci jednego punktu musi nast pi  w porozumieniu z rad  gminy stosownie do
mo liwo ci finansowych jednostek i zak adów.
Kierownicy ( dyrektorzy ) jednostek i zak adów bud etowych z yli  wnioski o ustalenie z dniem 1
stycznia 2008r. najni szego wynagrodzenia zasadniczego oraz zaaprobowanie warto ci jednego
punktu w wysoko ciach proponowanych w projekcie uchwa y. Jednocze nie zapewnili, e ustalenie
warto ci najni szego wynagrodzenia zasadniczego i warto ci jednego punktu jest stosowne do
posiadanych  mo liwo ci finansowych.

Rada Miejska w I owej podejmuj c w 2007r. uchwa  w sprawie ustalenia wysoko ci najni szego
wynagrodzenia zasadniczego  oraz uzgodnienia warto ci jednego punktu dla pracowników jednostek
bud etowych i  zak adu bud etowego z terenu Gminy I owa (Nr 63/5/IX/07) z dniem 1 czerwca
2007r.:

 ustali a miesi czne najni sze wynagrodzenie zasadnicze w I-szej kategorii zaszeregowania:
w wysoko ci 608 z . dla pracowników:
a) Przedszkola Miejskiego w I owej,
b) Szko y Podstawowej im. Lotników Alianckich w I owej,
c) Szko y Podstawowej w Szczepanowie,
d) Gimnazjum w I owej

dla pracowników Gminnego Zespo u Ekonomiczno-Administracyjnego Szkó  w I owej w
wysoko ci 651 z .,

dla pracowników O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej w wysoko ci 707 z .,

dla pracowników Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej
        w wysoko ci 635 z .

- wyrazi a zgod  na ustalenie warto ci jednego punktu :

w wysoko ci 2,78 z , dla pracowników:
a) Przedszkola Miejskiego w I owej,
b) Szko y Podstawowej im. Lotników Alianckich w I owej,
c) Szko y Podstawowej w Szczepanowie,
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d) Gimnazjum w I owej

dla pracowników Gminnego Zespo u Ekonomiczno-Administracyjnego Szkó  w I owej w
wysoko ci 3,89 z ,
dla pracowników O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej w wysoko ci 3,28 z ,
dla pracowników Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej
w wysoko ci 3,53 z .

W zwi zku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o zwi zkach zawodowych
(Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 854 z pó n.zm.) projekt uchwa y zosta  skierowany w celu zaopiniowania
do zwi zków zawodowych:
- NSZZ „SOLIDARNO ” Zarz d Regionu Zielonogórskiego w Zielonej Górze,
- Rada OPZZ Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,
- Forum Zwi zków Zawodowych w Gorzowie Wlkp.

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

Ad. II pkt 5
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 (J.Brzezicki)

Ad. II pkt 6
Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Pan Konrad Kasperek – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Odno nie remontu gminnych dróg gruntowych wyja ni , i  jest to proces nieko cz cy si , wymaga
bie cych prac. Naprawa tych dróg  b dzie kontynuowana, remonty nadal b  wykonywane, w tym
równie  drogi na ulicy Traugutta, która jest drog  dojazdow  do posesji. Droga ta b dzie naprawiona,
nie mniej nie ma jeszcze ustalonego terminu wykonania prac. Je li chodzi o ulic  Ogrodow , cz
drogi zosta a wysypana grysem, je eli b dzie potrzeba wyrównania, dosypania grysu, to prace te
zostan  zrobione.
Pan Sygnowski zaproponowa , aby rozwa  mo liwo  posypania t ucznia wirem gliniastym.
Zauwa , e drogi le ne robione tym sposobem s  w do  dobrym stanie, zwa ywszy, e je dzi po
nich ci ki sprz t le ny.
Pa Kasperek odno nie wykoszenia poboczy na ulicy Borowskiej poda , e jest to droga wojewódzka i
wniosek do Zarz du Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zostanie skierowany.
Pan Czarnota zwróci  uwag  na jako  prac przy wykaszaniu poboczy. Przyk adowo w ci gu drogi
wojewódzkiej wzd  ulicy aga skiej, prace nie zosta y rzetelnie wykonywane. Uwa a, e powinno
si  interweniowa  do Zarz du Dróg, e us ugi nie zosta y fachowo wykonane, zg osi  zastrze enie do
jako ci wykonania us ug.
Adam Gliniak – Burmistrz
Tablice kontroli fotoradarowej powinny by  ustawione do ko ca lipca br.
Pa ac w Czernej – by o postanowienie Konserwatora Zabytków zmuszaj ce w ciciela do
zabezpieczenie obiektu i brak jest dzia . Burmistrz ze swej strony jeszcze raz podejmie ten temat.
Remont dworca PKP w I owej. Faktycznie by o takie pismo odczytywane, w którym PKP obiecywa o
wykonanie remontu. Zwrócimy si  do PKP ponownie i przypomnimy o sprawie.
Przystanek PKS w I owej zostanie pomalowany.
Wodoci g w Czy ówku – Burmistrz poinformowa , e w tej chwili problemem jest pozyskanie
rodków z zewn trz, poniewa  konkursy na dofinansowanie takich inwestycji prawdopodobnie

pojawi  si  pod koniec roku, a w zwi zku z tym rodki b dzie mo na otrzyma  najwcze niej w roku
przysz ym. Chyba, e zadanie to b dziemy robi  w asnymi si ami w mniejszym zakresie, mo e na
zasadzie zrobienia g ównego kolektora wodoci gu tylko przez wie , a reszt  ju  mieszka cy sami by
zrobili. Przepisy obliguj  nas do doprowadzenia wody jedynie do granicy dzia ki. Jednak w
miejscowo ciach do tej pory zwodoci gowanych przy cze by o wykonywane a  do licznika, co
prawda w niektórych  miejscowo ciach z wk adem finansowym mieszka ców. Wtedy pozosta aby



17
jeszcze kwestia budowy kanalizacji lub przydomowych oczyszczalni. Ta sprawa mog aby by
sfinansowana cz ciowo ze rodków bud etu gminy z udzia em rodków unijnych lub poprzez
dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych. Patrz c realnie rodków unijnych w tym roku
nie b dzie na ten cel. Natomiast braki wody s , dotyczy to szczególnie Czy ówka, ale i Jankowej.
Generalnie poziom wód gruntowych si  obni . W cicieli dzia ek nie podejmuj  dzia  w kierunku
modernizacji swoich studni. Pojawi a si  postawa, e to Gmina ma dostarczy  wod . Taka sytuacja
wyst pi a przy bezp atnym dowo eniu wody. W momencie pojawienia si  informacji o konieczno ci
zawierania umów na dostarczanie wody spad o zainteresowanie jej otrzymywaniem. Je li nie
znajdziemy rodków na budow  wodoci gu, to b dziemy musieli rozwa  wybudowanie jednej
zbiorczej studni.

Ad.II pkt 7
Wobec  wyczerpania si   porz dku  obrad  Pan Miros aw Wdowiak - Przewodnicz cy Rady
Miejskiej  zamkn   obrady XVI sesji  Rady Miejskiej  w I owej.
Na tym protokó  zako czono. Protokó  zawiera 17 stron, ponumerowanych od 1 do 17
Sesja trwa a nieprzerwanie  od godz. 1400 do godz. 1700

Protoko owa a:

Maria Soko owska


