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PROTOKÓ

Nr XV/08

z sesji Rady Miejskiej w I owej
z dnia 29 kwietnia 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 XV 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. 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) 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) Agata Matusiak-Wojnicz – Radca Prawny UM
8) Iwona Kaniewska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego w I owej
9) Jan Woronik – G ówny Specjalista w Referacie Gospodarki Komunalnej
Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej przedstawi nast puj cy porz dek obrad:
1) 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
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)

Przyj cie uchwa w sprawie:
1) udzielenia absolutorium Burmistrzowi I owej z tytu u wykonania bud etu za 2007 rok –
referuje Burmistrz
2) utworzenia stowarzyszenia z udzia em Gminy I owa – referuje G ówny Specjalista w
Referacie Gospodarki Komunalnej
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3) zmian bud etu Gminy I owa na 2008r. – referuje Skarbnik Gminy
4) rachunku dochodów w asnych Gimnazjum w I owej – referuje Skarbnik Gminy
5) zwolnie z op at za wniosek o wpis i wniosek za zmian wpisu do ewidencji dzia alno ci
gospodarczej – referuje Sekretarz Gminy
6) zmieniaj ca uchwa w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka ych na terenie gminy I owa – referuje
Sekretarz Gminy
7) zmieniaj ca uchwa w sprawie uchwalenia Statutu Gminy I owa – referuje Sekretarz Gminy
4)
5)
6)

Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Zako czenie XV sesji Rady Miejskiej w I owej.
PRZEBIEG OBRAD

Ad.II pkt 1
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi sprawozdanie z podj tych dzia
mi dzy sesjami tj.
za okres od dnia 27 marca 2008r. do dnia 28 kwietnia 2008r. i tak:
Burmistrz poinformowa , e w dniu 23 kwietnia 2008r. w budynku Gminnego O rodka
Kultury i Sportu w I owej odby a si prezentacja uchwalonej przez Rad Miejsk Strategii
Rozwoju Gminy I owa na lata 2008 – 2013 oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
Udzia w spotkaniu wzi o ponad 30 osób.
Zgodnie z umow i pó niejszym aneksem opracowana zosta a dokumentacja na „Budow
hali sportowej w I owej”. W dniu 14 kwietnia br. wyst pi em do Starostwa Powiatowego w
aganiu o wydanie pozwolenia na budow . Zgodnie z opracowanym kosztorysem
inwestorskim koszt inwestycji wg cen z I kwarta u 2008r. wynosi 8.361.152,71 z otych
brutto.
W ramach programu rozwoju bazy sportowej województwa lubuskiego na lata 2008 – 2010
Urz d Miejski w I owej otrzyma z Urz du Marsza kowskiego Województwa Lubuskiego
dotacj na budow hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej w
wysoko ci 2 mln z otych.
W zwi zku z projektem rz dowego programu pomocy uczniom w 2008 roku
“dofinansowanie zakupu podr czników dla dzieci rozpoczynaj cych roczne przygotowanie
przedszkolne lub nauk w klasach I-III szko y podstawowej” przekaza em szacunkowe
dane o liczbie uprawnionych do obj cia programem. Jest to liczba 53 dzieci.
Do Kuratorium O wiaty w Gorzowie Wlkp. zosta o przes ane sprawozdanie zbiorcze
gminy jako jednostki scalaj cej poszczególne placówki o wiatowe tzw. SIO (System
Informacji O wiatowej) na dzie 31 marca 2008r.
W dniu 10 kwietnia br. spotka em si z Panem Królikiewiczem – w cicielem m yna w
owej i uzgodni em w terenie sposób geodezyjnego wydzielenia gruntu pod budow k adki
pieszo-rowerowej cz cej obydwie cz ci ulicy M skiej. Pan Królikiewicz zgodzi si
wst pnie na wydzielenie i sprzeda dla Gminy I owa cz ci swojej dzia ki, jednak w dniu
22 kwietnia ostatecznie wycofa si z ustale .
Wyda em decyzj o przekszta ceniu prawa u ytkowania wieczystego w prawo w asno ci
dotycz
dzia ki nr 1107 w I owej przy ul. Zacisze.
Podpisa em 3 umowy dzier awy na dzia ki rolne oraz umow dzier awy z Polsk Telefoni
Cyfrow (ERA) pod budow stacji bazowej telefonii komórkowej w Klikowie.
W dniu 25 kwietnia br. Komisja Przetargowa przeprowadzi a przetargi na sprzeda sze ciu
nieruchomo ci nie zabudowanych w Czernej ze skutkiem pozytywnym. Przy cznej cenie
wywo awczej 59 110,- z otych osi gni to czn cen sprzeda y netto 73 400,- z otych oraz
jednej nieruchomo ci nie zabudowanej po onej w I owej przy “Vitrosilicon” S.A., gdzie
przy cenie wywo awczej netto 14 200,- z otych osi gni to cen sprzeda y.
Wyda em 5 decyzji zezwalaj cych na wycink drzew ze zwolnieniem z op at za wycink .
Wyda em 2 decyzje o umorzeniu post powania w sprawie wycinki drzew.
Wyda em 2 decyzje umarzaj ce post powanie w sprawie wydania decyzji o
rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiewzi cia.
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Wyda em 1 za wiadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez rodziców
wnioskodawców.
Zosta y wyci te drzewa przy ulicy Chrobrego.
Zlikwidowano nielegalne wysypisko na dzia ce o numerze ewidencyjnym 257/2 po onej
we wsi Czy ówek.
Wystawiono 3 opinie pozytywne dotycz ce dzia alno ci w zwi zku z przed eniem
umowy dzier awy dla kó owieckich „Jenot” Bogatynia, „Bóbr” aga , „Borówka”
Zielona Góra.
Wys ano 47 pism dotycz cych ewidencji usuwania odpadów komunalnych (terem miasta
owa).
Wyda em 4 decyzje o warunkach zabudowy.
Wyda em 12 za wiadcze
okre laj cych przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowa
i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy I owa.
Wyda em 1 wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego miasta I owa.
Wyda em 4 decyzje na zaj cie pasa drogowego.
Do remontu dróg na terenie miasta i wioskach dostarczono oko o 850 ton mieszanki
bazaltowej.
So tysi wsi: Konin ag., Czerna, Jankowa ag. Borowe otrzymali sprz t do prac
porz dkowych na terenie wsi (taczki, opaty, szpadle, miot y, r kawice).
Wykonano remont dróg asfaltowych oraz wyprofilowano drogi gruntowe na terenie I owej.
Wyprofilowano drogi gruntowe na terenie miejscowo ci Czerna (wszystkie gminne za
rzek ), Konin ag. (piaskowe odcinki dróg gruntowych z Konina Zag. Do Jankowej ag.).
Wyremontowano drogi gruntowe na terenie miejscowo ci Klików.
Przy pomocy so tysów zosta y wykonane prace remontowe dróg gminnych na terenie
miejscowo ci: Szczepanów, Jankowa ag., Borowe, Czerna (odcinki dróg przed rzek ),
Czy ówek.
Wyda em 3 za wiadczenia o wpisie nowych przedsi biorców do ewidencji dzia alno ci
gospodarczej.
Wyda em 4 za wiadczenia o zmianie wpisu do ewidencji dzia alno ci gospodarczej.
Wyda em 4 decyzje o wykre leniu przedsi biorców z ewidencji dzia alno ci gospodarczej.
Wyda em 5 za wiadcze potwierdzaj cych dane z ewidencji dzia alno ci gospodarczej.
Wyda em 1 zezwolenie na sprzeda napojów alkoholowych o zawarto ci do 4,5% alkoholu
oraz na piwo przeznaczonych do spo ycia w miejscu sprzeda y w barze w Koninie ag. na
dzia ce nr 395/3.
Wyda em zezwolenie na jednorazow sprzeda piwa podczas festynu majowego w I owej
na Placu Wolno ci.
Wyda em 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 spo ywczym w budynku nr 8 przy ul. Borowskiej w I owej.
Nadano numer porz dkowy budynkowi mieszkalnemu w Jankowej ag. 71a.
Ad. II pkt 3
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych:
Anna Michalczuk – Radna
Zapyta a, czy jest mo liwo ustawienia lustra przy drodze nr 296 z lewej strony przy wyje dzie z tzw.
autostrady w stron I owej z kierunku Olszyna, gdy jest s aba widoczno .
Ma gorzata P kala – Radna
W sprawie fotoradaru zapyta a, czy policja mo e wypo yczy fotoradar oraz, czy jest mo liwo jego
ustawienia w Czernej na okresy d sze z uwagi na liczne wypadki drogowe powodowane g ównie
nadmiern pr dko ci .
Zapyta a, co Gmina mo e zrobi , jakie podj
rodki w przypadku braku zainteresowania ze strony
mieszka ców zawieraniem umów na wywóz nieczysto ci sta ych.
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Czes aw D browski – Radny
Poprosi o podanie, na jaki okres czasu jest zawarta umowa z osobami przeprowadzaj cymi dzieci
przez jezdni . Podkre li , e jest to z korzy ci dla bezpiecze stwa dzieci i warto ten rodzaj opieki nad
dzie mi zagwarantowa .
Ad.II pkt 4
Przyj cie uchwa w sprawie:
1) Udzielenia absolutorium Burmistrzowi I owej z tytu u wykonania bud etu za 2007 rok
Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej zapozna radnych z opini Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
owej w sprawie: wydania opinii z wykonania bud etu Gminy I owa za rok 2007 oraz z wnioskiem o
udzielenie absolutorium Burmistrzowi I owej. Komisja Rewizyjna postanowi a na posiedzeniu w dniu
1 kwietnia 2008r. pozytywnie zaopiniowa wykonanie bud etu Gminy I owa za rok 2007 i wyst pi a z
wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi I owej. Nast pnie odczyta Uchwa Nr 137/2008
Sk adu Orzekaj cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 9 kwietnia 2008 roku
w sprawie: wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej dotycz cym udzielenia
absolutorium Burmistrzowi oraz Uchwa Nr 136/2008 Sk adu Orzekaj cego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 9 kwietnia 2008r. w sprawie: wydania opinii o sprawozdaniu
Burmistrza I owej z wykonania bud etu Gminy za 2007 rok. Sk ad Orzekaj cy Regionalnej Izby
Obrachunkowej postanowi wyda pozytywn opini o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
owej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytu u wykonania bud etu za 2007 rok.
Sk ad Orzekaj cy równie postanowi wyda pozytywna opini o sprawozdaniu Burmistrza I owej z
wykonania bud etu za rok 2007.
W dalszej kolejno ci Przewodnicz cy Rady Miejskiej otworzy debat na temat sprawozdania z
wykonania bud etu za 2007 rok.
Burmistrz I owej odniós si do niektórych pozycji sprawozdania. Je li chodzi o wykonanie dochodów,
bud et skupia sie na regulowaniu nale no ci, które zosta y zaci gniete rok wcze niej. Obecnie bedzie
mo na realizowa inwestycje, które zaplanowano uwzgl dniaj c rodki pomocowe.
Przewodnicz cy Komisji Rewizyjnej Pan Marek Sawicki zwróci uwag , e wysokie wska niki nie
wiadcz o tym, e bud et by taki dobry, bo jeste my biedn gmin i realizacja planów nie zawsze
jest mo liwa.
Przewodnicz ca Komisji Bud etu Pani Krystyna Rymarowicz poinformowa a, i w trakcie dyskusji
Komisja nie mia a uwag do wykonania bud etu.
Pan Czes aw D browski Przewodnicz cy Komisji do Spraw Publicznych poda , e Komisja
proponuje przyj cie sprawozdania z wykonania bud etu za 2007 rok.
Wobec braku ch tnych do dalszej dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania bud etu za 2007 rok,
Przewodnicz cy Rady Miejskiej zamkn debat , przyst pi do g osowania uchwa y i poinformowa ,
e zgodnie z Art. 28a ust. 2 ustawy o samorz dzie gminnym, uchwa w sprawie absolutorium rada
gminy podejmuje bezwzgl dn wi kszo ci g osów ustawowego sk adu rady gminy.
osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.
2) Utworzenia stowarzyszenia z udzia em Gminy I owa
Pan Jan Woronik – G ówny Specjalista w Referacie Gospodarki Komunalnej omówi projekt uchwa y
i poinformowa , e Lokalna Grupa Dzia ania Fundacja Bory Dolno skie dzia aj ca od dwóch lat
w ramach programu pilota owego Leader + ko czy realizacj Zintegrowanej Strategii Rozwoju
Obszarów Wiejskich Borów Dolno skich, obejmuj cej swoim zasi giem obszar 9 gmin woj.
lubuskiego ( I owa, gmina wiejska aga , gmina wiejska ary, Ma omice, Przewóz, Wymiarki) i
dolno skiego (W gliniec, Pie sk,Osiecznica). W ramach programu Leader+ Gmina I owa pozyska a
31.905,60 z jako bezpo rednie dofinansowania dzia
realizowanych przez Gmin oraz jednostki
samodzielne. Mieszka cy Gminy I owa mogli dodatkowo uczestniczy w bezp atnych szkoleniach,
warsztatach i konkursach organizowanych przez Fundacj Bory Dolno skie.
4 ( Leader ) programu PROW na lata 2007-2013 pozwoli pozyska lokalnym grupom dzia ania
znaczne kwoty dofinansowania na dzia ania zapisane w nowej lokalnej strategii rozwoju, zgodnej z
ministerialnymi wymogami. Tworzenie nowej strategii planowane jest przez nasz Lokaln Grup
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Dzia ania w II i III kwartale 2008 r.
Nowe wymogi stawiane przez Ministerstwo Rolnictwa wymuszaj zmiany co do struktury samej
LGD.
Zgodnie z zapisami w Ustawie o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia em rodków
EFRROW z dnia 7 marca 2007 Lokalna Grupa Dzia ania dzia a jako stowarzyszenie posiadaj ce
osobowo prawn . Do tworzenia i dzia ania lokalnych grup dzia ania stosuje si przepisy o
stowarzyszeniach, z tym e:
1) cz onkiem zwyczajnym lokalnej grupy dzia ania mog by osoby fizyczne i osoby prawne, w tym
jednostki samorz du terytorialnego;
2) nadzór nad lokalnymi grupami dzia ania sprawuje marsza ek województwa;
Grupy ju zarejestrowane, których forma prawna nie odpowiada formie „specyficznego”
stowarzyszenia musz j zmieni ( zarejestrowa si na nowo jako stowarzyszenie dzia aj ce na
podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach i Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
udzia em rodków EFRROW).
Nasza nowa Lokalna Grupa Dzia ania jako stowarzyszenie obejmie swoim zasi giem 10 gmin. Do
wymienionych wy ej gmin do czy równie Gozdnica.
osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych (p. T. S omi ski nie by obecny podczas g osowania tej
uchwa y).
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 na ogóln kwot 226.020 z , wprowadzenie do
bud etu wolnych rodków w kwocie 275.117 z oraz zmniejszenie planu wydatków na ogóln kwot
23.406 z w tym:
- w dziale 900 rozdzia 90002 o kwot 15.806 z na zadaniu pn. „Gospodarka odpadami w obr bie
powiatów arskiego i aga skiego 2008-2001”,
- w dziale 926 rozdzia 92605 o kwot 7.600 z na zadaniu „ Dotacje celowe z bud etu na
finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom”
pokrywa zmniejszenie prognoz dochodów o kwot 486.600 z z tytu u odp atnego nabycia prawa
asno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci, oraz zwi kszenie planu wydatków na
ogóln kwot 37.943 z w tym:
- w dziale 010 rozdzia 01036 o kwot 1 z z tytu u rozliczenia z Borami Dolno skimi projektu pn.:
Letni Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej priorytet pn. Zrównowa ony rozwój obszarów
wiejskich,
- w dziale 600 rozdzia 60016 o kwot 4.000 z na zadanie zakup i monta wiaty przystanku
autobusowego w Czernej,
- w dziale 900 rozdzia 90095 o kwot 22.562 z na zadanie pn.” Budowa placu zabaw na terenie
miasta”,
- w dziale 900 rozdzia 90095 o kwot 7.369 z w zwi zku z zakupem zestawu zgrzewarki
elektrooporowej,
- w dziale 926 rozdzia 92601 o kwot 2.500 z na zakup materia ów zwi zanych z remontem zaplecza
socjalnego na boisku sportowym w Koninie,
- w dziale 926 rozdzia 92601 o kwot 1.511 z na cz ciowe pokrycie rachunku za 2007r., który
dotyczy utrzymania boiska w Koninie, a nie wp yn do Urz du Miejskiego do 31.12.2007r.
osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych (p. T. S omi ski nie by obecny podczas g osowania tej
uchwa y).
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.
4) Rachunku dochodów w asnych Gimnazjum w I owej
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y. Wskaza a, e tworzy si
rachunek dochodów w asnych Gimnazjum w I owej, jako jednostki bud etowej Gminy I owa i ustala
si ród a dochodów w asnych na wy ej wymienionym rachunku oraz, e ustala si przeznaczenie
dochodów w asnych z rachunku.
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osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych (p. T. S omi ski nie by obecny podczas g osowania tej
uchwa y).
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.
5) Zwolnie z op at za wniosek o wpis i wniosek za zmian wpisu do ewidencji dzia alno ci
gospodarczej
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi projekt uchwa y i poinformowa , e:
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia alno ci gospodarczej okre li a w art. 28 wysoko
op at za wniosek o wpis do dzia alno ci gospodarczej oraz za wniosek o zmian wpisu w
dzia alno ci gospodarczej. Ponadto na mocy tego artyku u zwolniono z op at wnioski o
wykre lenie wpisu z prowadzonej ewidencji. W ust. 3 art. 28 ustawodawca ustanowi delegacje
dla rady gminy, która na mocy tego przepisu mo e obni
stawki za wniosek o wpis i zmian
wpisu a tak e mo e wprowadzi inne ca kowite zwolnienia z op at.
„Art. 28. 1. Wniosek o wpis do ewidencji podlega op acie w wysoko ci 100 z otych, a je eli wniosek
dotyczy zmiany wpisu op ata wynosi 50 z otych. Pobrane op aty stanowi dochód
bud etu gminy prowadz cej ewidencj .
2. Wniosek o wykre lenie wpisu jest zwolniony z op at.
3. Rada gminy mo e okre li ni sze stawki op aty albo wprowadzi zwolnienie od op at,
uwzgl dniaj c w szczególno ci rodzaj wykonywanej dzia alno ci.”
Przedstawiony projekt uchwa y zak ada pozostawienie bez zmian wysoko ci stawek op at,
natomiast wprowadza dodatkowe zwolnienia od tych op at. Projekt zak ada wprowadzenie
dwóch rodzajów zwolnie :
1)
Dotycz cych nowo rozpoczynanych dzia alno ci przez osoby, spe niaj ce ci le okre lone
kryteria. Pierwsza grupa osób która skorzysta ze zwolnienia z op at za wniosek o wpis do
ewidencji dzia alno ci gospodarczej to osoby bezrobotne, które pragn rozpocz samodzielnie
dzia alno gospodarcz i które przedstawi odpowiednie za wiadczenie z Powiatowego Urz du
Pracy w aganiu, potwierdzaj ce status bezrobotnego. Ponadto ze zwolnienia z op at za wpis do
ewidencji dzia alno ci gospodarczej b
mogli skorzysta wszyscy, którzy tak dzia alno
rozpoczynaj po raz pierwszy, i nie koniecznie musz by osobami bezrobotnymi (po raz
pierwszy zak adaj samodzielnie tak dzia alno ). Zwolnienie z op aty b dzie równie
przys ugiwa o absolwentom szkó w okresie 1 roku od ich uko czenia (decyduje data na
dokumencie po wiadczaj cym uko czenie szko y), w tym wypadku zwolnienie b dzie równie
dotyczy drugiego i nast pnych wpisów (nie tylko pierwszego) dokonanych w okresie 12 miesi cy
od dnia uko czenia szko y. Nale y jednak pami ta , e je eli we wniosku o wpis b dzie widnie
wi cej ni jedna osoba, zwolnienie b dzie przys ugiwa gdy wszystkie wpisane we wniosku osoby
spe nia powy sze kryteria, a nie tylko jedna z tych osób. Wprowadzenie powy szych
zwolnie z op at jest elementem realizacji strategii gminy, gdzie podkre lano konieczno
wprowadzania u atwie dla osób rozpoczynaj cych dzia alno .
2)
Druga grupa zwolnie dotyczy zwolnie z op at za wnioski dotycz ce zmian we wpisie w
ewidencji dzia alno ci gospodarczej. W projekcie tym wyszczególniono trzy przypadki, kiedy
takie zwolnienie b dzie przys ugiwa . Mo na ogólnie powiedzie , e przypadki te dotycz
sytuacji, gdy zmiany wpisów wynikaj z wymogów przepisów prawa a nie z woli osoby
prowadz cej dzia alno . Do przypadków tych zaliczono zmian nazwiska w wyniku zawarcia
zwi zku ma
skiego, zmian nazw ulic lub numeracji nieruchomo ci oraz zmian symbolu
dzia alno ci PKD.
atwienia wprowadzane przez samorz dy gminne dla osób pragn cych rozpocz dzia alno
gospodarcz jak i osób ju prowadz cych tak dzia alno nie maj charakteru jednolitego,
dlatego przedstawiam poni ej zestawienie stosowanych rozwi za :
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Gmina
Skwierzyna
Dobiegniew
Witnica

Za wpis
0
100
100

Za zmian
0
50
50

50

25

50

25

Bojad a
Czerwie sk
Lipinki
yckie

50
50
100

50
25
50

Jasie
Oty
ary miasto

100
50
100

50
25
50

Sulechów

100

50

Gorzów
Zielona Góra

100
50

50
25

odawa
Gozdnica

100
100

25
50

Wymiarki
aga miasto

50
100

25
50

Zielona Góra gmina
widnica

Zwolnienia
Bezrobotni, absolwenci szkó przez 1 rok
Bezrobotni, absolwenci szkó przez 1 rok,
zwiana nazwiska
Bezrobotni, absolwenci szkó przez 1 rok,
zmiana nazw ulicy i numeracji
nieruchomo ci
Pierwsza dzia alno , zmiana nazw ulic i
numeracji nieruchomo ci
Absolwenci szkó przez rok od ich
uko czenia, zmiana nazwiska
Zmiana nazw ulic
Bezrobotni, podejmuj cy po raz pierwszy
dzia alno gospodarcz , absolwenci szkó
przez rok od ich uko czenia, zmiana
nazwiska przedsi biorcy, zmiana nazwy lub
numeracji nieruchomo ci, zmiana numeracji
PKD
Pierwsza dzia alno , zmiana nazw ulicy lub
numeracji nieruchomo ci
Pierwsza dzia alno
Pierwsza dzia alno , zmiana nazw ulicy lub
numeracji nieruchomo ci
Bezrobotni, 50 z pierwsza dzia alno ,
Uzupe nienie danych brakuj cych w
zg oszeniu dzia alno ci
Bezrobotni

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych (p. T. S omi ski nie by obecny podczas g osowania tej
uchwa y).
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.
6) Zmieniaj ca uchwa w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka ych na terenie gminy I owa
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi projekt uchwa y i poda , e:
Ilo
rodków finansowych otrzymywanych przez gmin na wyp aty stypendiów i zasi ków
szkolnych systematycznie wzrasta. Gmina na wyp at stypendium i zasi ków w okresie stycze –
czerwiec 2007 r. otrzyma a z bud etu pa stwa kwot 88951 z , natomiast ilo
rodków
finansowych, jak gmina otrzyma na wyp aty w okresie stycze -czerwiec 2008 wynosi 98375 z .
Ponadto zmniejszy a si liczba osób otrzymuj cych stypendium szkolne z 235 osób w roku
szkolnym 2006/2007 do 200 osób w obecnym roku szkolnym.
Wyst pienie powy szych czynników stwarza mo liwo
zwi kszenia maksymalnych kwot
stypendium szkolnego dla uczniów z terenu gminy I owa nawet o oko o 14 % w porównaniu z
maksymaln wysoko ci stypendium jaka by a mo liwa do przyznania w poprzednim roku
szkolnym. Niestety, nie skorzystaj na tej zmianie osoby o najni szych dochodach (8 osób),
poniewa otrzymuj ju w tej chwili stypendium w najwy szej mo liwej wysoko ci (128 z
miesi cznie).
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Dotychczasowa wysoko maksymalnych kwot stypendium szkolnego wynosi a:
1) 128,00 z miesi cznie przy dochodzie miesi cznym na osob w rodzinie wynosz cym do
70,20 z ,
2) 112,00 z miesi cznie przy dochodzie miesi cznym na osob w rodzinie wynosz cym od 70,21
do 105,30 z ,
3) 96,00 z miesi cznie przy dochodzie miesi cznym na osob w rodzinie wynosz cym od 105,31
do 140,40 z ,
4) 80,00 z miesi cznie przy dochodzie miesi cznym na osob w rodzinie wynosz cym od 140,41
do 175,50 z ,
5) 64,00 z miesi cznie przy dochodzie miesi cznym na osob w rodzinie wynosz cym powy ej
175,51 z ,
Wprowadzenie zaproponowanej zmiany do uchwa y przyczyni si do pe niejszego wykorzystania
dotacji otrzymywanej przez gmin z bud etu pa stwa.
osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych (p. T. S omi ski nie by obecny podczas g osowania tej
uchwa y).
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.
7) Zmieniaj ca uchwa w sprawie uchwalenia Statutu Gminy I owa
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi projekt uchwa y i poinformowa , e zgodnie z art. 18
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym do wy cznej w ciwo ci rady
gminy nale y uchwalanie statutu gminy.
W zwi zku z uchwa ami Rady Miejskiej w I owej dotycz cymi nadania imienia Szkole Podstawowej
w I owej i Gimnazjum w I owej nale y dokona zmiany brzmienia § 10 ust. 1 pkt 6 i 7 Statutu Gminy.
Wed ug dotychczasowego brzmienia nazwy tych jednostek organizacyjnych gminy nie zawiera y
informacji o imieniu szko y:
„6) Gimnazjum w I owej,
7) Szko a Podstawowa w I owej,”.
Przedstawiony projekt uchwa y ma na celu dostosowanie zapisów w Statucie do stanu faktycznego po
nadaniu imion: Szkole Podstawowej w I owej i Gimnazjum w I owej.
osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych (p. T. S omi ski nie by obecny podczas g osowania tej
uchwa y).
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 – 0
Pan T. S omi ski nie by obecny podczas g osowania.
Ad. II pkt 6
Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Adam Gliniak – Burmistrz
W sprawie luster Burmistrz stwierdzi , i faktycznie jest problem z widoczno ci i to nie tylko z tej
strony - jad c od „Sarmaty”, jak si wje a na drog nr 296, ale równie z drugiej strony w
przypadku skr tu w kierunku Czernej, wiadukt jest taki pó okr y i jest s aba widoczno . W tej
sprawie b dzie zg oszony wniosek, chocia b dzie to równie tymczasowe rozwi zanie, bo plany s
takie, i w przysz ym roku ma ruszy modernizacja tej autostrady i b dzie budowany nowy zjazd,
czyli ju wtedy widoczno b dzie prawdopodobnie dobra.
Przekroczenia pr dko ci w Czernej. W tej sprawie Burmistrz rozmawia z Komendantem Powiatowym
Policji, aby wzmóg kontrol radarow . Komendant zaproponowa , eby ustawi tablice na pocz tku i
na ko cu miejscowo ci informuj ce, e jest kontrola fotoradarowa.

9
Policja spróbuje to urealni stawiaj c przeno ny fotoradar. Ponadto Burmistrz sprostowa informacje,
które ukaza y si w prasie odno nie fotoradaru w Czernej. Otó w momencie kiedy by a propozycja
Policji zamontowania sta ego fotoradaru, przy ulicy aga skiej za stacj paliw, w Czernej jakby tego
problemu wtedy jeszcze nie by o (wypadków). W zwi zku z tym trudno jest wi za ten fotoradar,
który mia by na ulicy aga skiej z tym, który mia by by w Czernej. To s dwie ró ne sprawy. Nie
mniej jednak faktycznie tam problem jest, ruch jest bardzo du y, pojazdy je
bardzo szybko, nie
zawsze s w dobrym stanie technicznym. Chocia by te ostatnie dwa wypadki m.in. mo e mia y te
taki skutek tragiczny, e za szybko jecha y, ale te naczepa si nagle wypi a w jednym przypadku, a
w drugim zablokowa y si hamulce. Oczywi cie gdyby pr dko by a mniejsza, mo e skutki by yby
te wtedy mniejsze.
Je eli chodzi o umowy na wywóz mieci - to podj to dzia ania poczynaj c od wys ania pisma w celu
wyja nienia sprawy. Nast pnie zostan wys ane wezwania do podpisania umowy, je eli umowa nie
zostanie podpisania, b dzie wystawiona decyzja o zast pstwo w wywo eniu. Czyli my podpiszemy
umow z Zak adem Gospodarki Komunalnej na wywo enie mieci i b dziemy obci
w ciciela
nieruchomo ci wywozem. Tak e takie post powanie b dzie wdro one.
Odno nie przeprowadzania przez jezdni dzieci. Sytuacja ta powsta a z uwagi na du e
niebezpiecze stwo zaistnienia wypadków, to skrzy owanie jest bardzo niebezpieczne i podj to
dzia ania, eby ten problem rozwi za . W tej chwili zatrudnione s dwie panie w ramach prac
spo ecznie u ytecznych tj. 10 godzin tygodniowo, które dzieci przeprowadzaj przez jezdni . Umowy
zawarte s z Powiatowym Urz dem Pracy do dnia 30 listopada br. z przerw wakacyjn , podczas
której panie te b
wykonywa y inne prace.
Przewodnicz cy Rady nawi za do swojego wyst pienia na poprzedniej sesji odno nie przyst pienia
do Forum Przewodnicz cych Rad Gmin i Powiatów. Poniewa Przewodnicz cy Rady wówczas zg osi
wniosek o przygotowanie projektu uchwa y w sprawie delegowania Przewodnicz cego Rady Miejskiej
do Forum Przewodnicz cych Rad Gmin i Powiatów, w tej sprawie zosta a podj ta ponownie dyskusja.
Pani Agata Matusiak-Wojnicz – Radca Prawny Urz du Miejskiego wyja ni a, e je li chodzi o
przyst pienie do Forum Przewodnicz cych uchwa a w tym zakresie jest zb dna, gdy jest to g ównie
dzia alno szkoleniowa.
Radny Jerzy Rodak zapyta , czy uczestnictwo w Forum jest odp atne w ramach bud etu gminy, czy z
funduszy prywatnych Przewodnicz cego Rady Miejskiej.
Przewodnicz cy Rady wyja ni , e w posiedzeniach Forum nie b dzie uczestniczy jako osoba
prywatna, jest to cz onkostwo Przewodnicz cego Rady. W zwi zku z tym sk adki cz onkowskie
regulowane s z bud etu gminy. Wysoko sk adki za kwarta wynosi 150 z otych.
Przewodnicz cy Rady zg osi wniosek formalny w sprawie swojego przyst pienia do Forum i podda
pod g osowanie.
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Za przyj ciem wniosku g osowa o 8 radnych
Przeciw – 1 (A.Michalczuk)
Wstrzymuj cych si – 5 (J.Rodak, L.Czarnota, Z.Sygnowski, J.Brzezicki, M.Wdowiak)
Wniosek zosta przyj ty.
Przewodnicz cy Rady przypomnia radnym o terminie sk adania o wiadcze maj tkowych, który
up ywa z dniem 30 kwietnia 2008r., gdy do dnia dzisiejszego nie wszyscy radni o wiadczenia
maj tkowe z yli.
Ad.II pkt 7
Wobec wyczerpania si porz dku obrad Pan Miros aw Wdowiak - Przewodnicz cy Rady
Miejskiej zamkn obrady XV 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. 1600
Protoko owa a:
Maria Soko owska

