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PROTOKÓ   Nr XXIII/09
z sesji Rady Miejskiej w I owej

odbytej w dniu 22 stycznia 2009r
 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 XXIII 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) Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego
4) Dariusz Nied wiecki –  Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
5) Piotr Kowalski – Kierownik Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej
6) Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy
7) El bieta Kinal – Kierownik O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej
8) Maria arska – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w I owej
9) Agata Matusiak –Wojnicz – Radca Prawny Urz du Miejskiego w I owej
10) Piotr Tomkiewicz – Komendant Komisariatu Policji w I owej
11) Wioletta Tybiszewska – Dyrektor Powiatowego Urz du Pracy w aganiu
12) Ewa Lichta ska-Soba ska – Pe nomocnik Burmistrza ds. Przeciwdzia ania Uzale nieniom
13) Lidia Rouba – Koordynator wietlicy Socjoterapeutycznej dzia aj cej przy Wincenty skim

Centrum Pomocy Rodzinie w I owej
14) Wanda Janczyk – Koordynator O rodka Integracji Spo ecznej w Czernej
15) Ewelina Nowak – Koordynator O rodka Integracji Spo ecznej w Borowem
16) Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej
17) Maciej Beszterda – So tys wsi aganiec
18) Jan Dromarecki – So tys wsi Czy ówek
19) Franciszek Paczkowski – So tys wsi Czerna
20) Jan S ocki – So tys wsi Konin ag.
21) Jan Woronik – G ówny Specjalista w Referacie Gospodarki Komunalnej

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

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

2. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.
3. Przyj cie uchwa  w sprawie:

1) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w I owej
przy ul. Nadrzecznej 11/31 – referuje J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie Gospodarki
Komunalnej

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

3) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w I owej
przy ul. Ogrodowej 11/1 – referuje J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie Gospodarki
Komunalnej

4) wyra enia zgody na nieodp atne przej cie lokalu mieszkalnego stanowi cego w asno  Skarbu
Pa stwa w zarz dzie Pa stwowego Gospodarstwa Le nego „Lasy Pa stwowe” do gminnego
zasobu nieruchomo ci – referuje J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie Gospodarki
Komunalnej

5) regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia i dodatku mieszkaniowego dla
nauczycieli w szko ach i przedszkolach prowadzonych przez Gmin  I owa – referuje Sekretarz
Gminy

6) zmian bud etu Gminy I owa na 2009r. – referuje Skarbnik Gminy
7) stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008 przez

Burmistrza I owej – referuje Kierownik Referatu Organizacyjnego

4. Sprawozdanie z dzia  Policji w 2008r. – referuje p.Piotr Tomkiewicz Komendant Komisariatu
Policji w I owej.

5. Informacja dotycz ca polityki na rynku pracy i przeciwdzia aniu bezrobociu realizowana przez
Powiatowy Urz d Pracy – referuje p.Wioletta Tybiszewska Dyrektor Powiatowego Urz du Pracy w

aganiu.

6. Sprawozdanie Pe nomocnika Burmistrza do spraw Przeciwdzia ania Uzale nieniom z realizacji
zada  w 2008r. – referuje p.Ewa Lichta ska-Soba ska Pe nomocnik Burmistrza ds. Przeciwdzia ania
Uzale nieniom.

7. Informacja Koordynatora wietlicy Socjoterapeutycznej  dzia aj cej przy Wincenty skim Centrum
Pomocy Rodzinie w I owej – referuje p.Lidia Rouba Koordynator wietlicy.

8. Informacja Koordynatora O rodka Integracji Spo ecznej w Czernej – referuje p.Wanda Janczyk
Koordynator O rodka.

9. Informacja Koordynatora O rodka Integracji Spo ecznej w Borowem – referuje p.Ewelina Nowak
Koordynator O rodka.

10. Sprawozdanie Kierownika O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej z realizacji zada  w 2008r. –
referuje p.El bieta Kinal Kierownik O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej

11. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w I owej z realizacji zada  w 2008r.
– referuje p.Maria arska Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu.

12. Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
13. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
14. Zako czenie XXIII sesji Rady Miejskiej w I owej.
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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 30 grudnia 2008r. do dnia 22 stycznia 2009r. i tak:

Odby em dwa spotkania z przedstawicielami firmy „Vitrosilicon” w sprawie wykorzystania
posiadanych przez firm  gruntów przy ul. Ogrodowej docelowo pod budownictwo
mieszkaniowe.
Spotka em si  z Przewodnicz cym Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie
niew ciwego wykonywania przez Zarz d Województwa Uchwa  Sejmiku – dotycz cych
Strategii Rozwoju Województwa i Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa
Lubuskiego na lata 2008 – 2010.  Zarz d Województwa nie przyzna  nam punktów za
znaczenie regionalne naszego projektu mimo, i  Sejmik uj  nas w Programie Rozwoju Bazy
Sportowej. Nasz projekt „Budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w

owej” uzyska  wysok  ocen  ekspertów (5 miejsce na 72 projekty), a nie uzyskali my
dofinansowania w tym konkursie, w nie z tego powodu. Podj em wi c dzia ania w celu
wyja nienia tej sytuacji. Zostanie równie  wystosowany protest przewidziany procedur
przyznawania pomocy unijnej. Przygotowujemy si  równie  do z enia projektu w drugim
naborze.
Podpisano umow  na sporz dzanie przedmiarów robót, kosztorysów, zbiorczych zestawie  i
innej dokumentacji przetargowej z mgr in . Henrykiem Widawskim.
Podpisano umow  na wykonywanie czynno ci nadzoru budowlanego przy robotach
budowlanych realizowanych przez Gmin  I owa z mgr in . Henrykiem Widawskim.
Dokonano uzgodnie  projektu budowy wodoci gu przesy owego do Czy ówka.
Dokonano uzgodnie  projektu uzbrojenia w sie  sanitarn  stref „Azalia” i „Magnolia” w I owej
Wyst piono  z  pismem  do  Urz du  Transportu  Kolejowego  Odzia  Terenowy  we  Wroc awiu
odno nie powtarzaj cych si  problemów z funkcjonowaniem rogatek na przeje dzie w ci gu
drogi wojewódzkiej nr 300.
Wyst piono z pismem do Starostwa Powiatowego w aganiu o udost pnienie danych odno nie
zg osze  przydomowych oczyszczalni cieków i pozwole  na bezodp ywowe zbiorniki celem
uzupe nienia wpisów w prowadzonych przez Gmin  rejestrach.
Wydano:

- 2 decyzje zmieniaj ce warunki zabudowy,
- 5 decyzji o warunkach zabudowy,
- 7 za wiadcze  okre laj cych przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego lub w studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy I owa.,

- 2 wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego.
Uzgodniono 4 projekty przy czy energetycznych.
Uzgodniono wykonywanie przewozów regularnych osób na linii komunikacyjnej: aga
Rynek. – Czerna – I owa Eskord
Zaproponowa em przekazanie w drodze darowizny dzia ki z uj ciem wody w Borowem
dosta em pozytywn  odpowied  od Wójta Wymiarek.
Podpisa em 4 aneksy dot. przed enia terminu trwania umów dzier aw oraz 1 umow
dzier awy gruntu pod gara em.
W dniu 15 stycznia Komisja Przetargowa przeprowadzi a I przetarg na sprzeda  gruntu przy ul.
Poniatowskiego pod budow  gara u oraz rokowania (po dwóch nieskutecznych przetargach) na
sprzeda  lokalu u ytkowego przy ul. Pu askiego 18. Przetarg zako czy  si  wynikiem
pozytywnym, natomiast rokowania zako czy y si  wynikiem negatywnym.
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Wyst pi em do rzeczoznawców maj tkowych z zapytaniem odno nie cen za wykonywanie
operatów szacunkowych w roku 2009. Termin sk adania ofert up yn  w dniu wczorajszym.
Nie skorzysta em z przys uguj cego Gminie prawa pierwokupu w stosunku do dzia ki 190/4
po onej przy w le autostradowym.
Wyst pi em z wnioskiem o za enie ksi gi wieczystej dla nieruchomo ci stanowi cych

asno  Gminy I owa po onych na terenie wsi Wilkowisko.
Wydano:

- 3 za wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia alno ci gospodarczej.
- 2 za wiadczenia o zmianie wpisu do ewidencji dzia alno ci gospodarczej.
- 5 za wiadcze  potwierdzaj cych dane z ewidencji dzia alno ci gospodarczej.
-  5 decyzji o wykre leniu przedsi biorcy z ewidencji dzia alno ci gospodarczej.
- 4 za wiadczenia o zawieszeniu wykonywania dzia alno ci gospodarczej.
- 1 za wiadczenie o wznowieniu wykonywania dzia alno ci gospodarczej.

Wydano 4 zezwolenia na sprzeda  n/w napojów alkoholowych:
- do 4,5% zawarto ci alkoholu oraz na piwo, Bar „Zacisze” przy ul. Mickiewicza 4 w

owej,
- do 4,4% zawarto ci alkoholu oraz na piwo, Bar Konin aga ski na dzia ce nr 395/3,
- do 4,5% zawarto ci alkoholu oraz na piwo, Bar w Koninie aga skim nr 39A,
- do 4,5% zawarto ci alkoholu oraz na piwo, Sklep spo ywczy przy ul. Traugutta na dzia ce

nr 1170/9 w I owej.
Nadano numery porz dkowe n/w nieruchomo ciom zabudowanym:

- nieruchomo ci po onej w Czy ówku oznaczonej dzia  nr 80/7 nadano numer
porz dkowy 25 ”A” ,

- nieruchomo ci po onej w I owej przy ul. Sportowej oznaczonej dzia  nr 277/4 nadano
numer porz dkowy – 7.

16 stycznia br. - dokona em rozliczenia rocznego z wykorzystania dotacji celowych
przekazanych w 2008 roku.

            Rozliczenie dotyczy o:
- dofinansowania zakupu podr czników dla dzieci rozpoczynaj cych roczne przygotowanie

przedszkolne i nauk  w klasach I – III szko y podstawowej,
- pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
- dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego m odocianych

pracowników.
Przewodnicz cy Komisji sta ych Rady Miejskiej z yli sprawozdania z pracy Komisji za okres
mi dzysesyjny oraz plany pracy Komisji na 2009 rok.

Ad. II pkt 2
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych
Pani Ma gorzata P kala – Radna

1. Zapyta a, co ze spraw  Pa acu w Czernej, czy ustalono ju  w cicieli.
2. Odno nie dofinansowania hali sportowej, zapyta a co b dziemy robi  w sytuacji

nie otrzymania dotacji. Poniewa  umowa z Wykonawca zosta a ju  podpisana,
co zrobimy i w ramach jakich rodków.

Pan Jerzy Rodak – Radny
Zg osi , e mieszka cy osiedla Czy ówek i ulicy Borowskiej skar  si  na brak odpowiedniego
utrzymania chodników w okresie zimowym. W zwi zku z tym zaproponowa , aby wys  do wspólnot
mieszkaniowych  pisma  przypominaj ce o takiej konieczno ci.
Pan Zygmunt Sygnowski – Radny
Zg osi , e w miejscowo ci Borowe na drodze wojewódzkiej jad c od strony Gozdnicy na pierwszym
przepu cie s  wyboje stanowi ce zagro enie wypadków, jest tam bardzo niebezpiecznie.

Ad.II pkt 3
Przyj cie uchwa  w sprawie:

1) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w
owej przy ul. Nadrzecznej 11/31

Pan Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej omówi  jednocze nie
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trzy projekty uchwa .
Wszystkie Komisje Sta e Rady Miejskiej opowiedzia y si  za udzieleniem bonifikaty w wysoko ci
85 % od ceny lokali mieszkalnych.

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

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

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

3) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w
owej przy ul. Ogrodowej 11/1

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 13 radnych (Pan J.Rodak nie by  obecny podczas g osowania).
Za przyj ciem uchwa y g osowa o – 13
Przeciw – 0
Wstrzyma o si  – 0

4) wyra enia zgody na nieodp atne przyj cie lokalu mieszkalnego stanowi cego w asno
Skarbu Pa stwa w zarz dzie Pa stwowego Gospodarstwa Le nego „Lasy Pa stwowe” do
gminnego zasobu nieruchomo ci

Pan Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej omówi  projekt
uchwa y. Wyjasni , i  pismem z dnia 20 listopada 2008 roku Nadle nictwo aga  zwróci o si  do
Burmistrza z propozycj  nieodp atnego przekazania Gminie I owa lokalu mieszkalnego nr 1
po onego w Jankowej aga skiej 75. Budynek mieszkalny, w którym znajduje si  lokal
mieszkalny nr 1 jest budynkiem 3 lokalowym, dwa z lokali zosta y sprzedane dla najemców, trzeci
lokal pozostaje w dalszym ci gu w asno ci   Nadle nictwa. Najemca lokalu mimo, i  posiada
uprawnienia do preferencyjnego zakupu lokalu, zrezygnowa  z jego kupna. Budynek nr 75
po ony jest naprzeciw stacji transformatorowej w Jankowej aga skiej.

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Za przyj ciem uchwa y g osowa o –  0
Przeciw –  14
Wstrzyma o si  – 0
Uchwa a nie zosta a podj ta.

5) regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia i dodatku mieszkaniowego dla
nauczycieli w szko ach i przedszkolach prowadzonych przez Gmin  I owa

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y. Wskaza  na zmiany w wysoko ci
dodatku za prac  w klasach czonych (dotyczy Szko y Podstawowej w Szczepanowie) i dodatku za
wychowawstwo. W zwi zku ze zmiana Karty nauczyciela niezb dne b  dodatkowe wyliczenia
redniego wynagrodzenia i ewentualne uregulowania po tych wyliczeniach.

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

6) zmian bud etu Gminy I owa na 2009r.
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y i poinformowa a, e
zwi kszenie planu wydatków o kwot  17.480 z  wi e si  z wprowadzeniem do Bud etu Gminy I owa
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na 2009 rok zadania pn. Uzbrojenie Strefy Aktywno ci Gospodarczej przy autostradzie A-18 w
Gminie I owa w rozbiciu na sie  kanalizacyjn  i burzow  ( rozdzia  90001 §§6058 i 6059 ) na ogóln
kwot  13.110 z , oraz sie  wodoci gow  ( rozdzia  90095 §§6058 i 6059 ) na ogóln  kwot  4.370 z  z
dalsz  ich kontynuacj  w 2011 roku.
Ponadto ww. zadanie obejmuje równie  drog  wewn trzn , zaplanowan  do realizacji w latach 2010 i
2011, co ma swoje odzwierciedlenie w WPI.
Przedmiotowe zadania w 2008 roku zosta y obj te w wykazie wydatków, których niezrealizowane
kwoty nie wygasaj  z up ywem roku bud etowego 2008r. pod nazwami:
      -  Projekt drogi wewn trznej tereny inwestycyjne i studium wykonalno ci,

-  Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sie  kanalizacyjn ,
-  Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sie  wodoci gow .

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

7) stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008 przez
Burmistrza I owej

Pani Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego omówi a projekt uchwa y i
wyja ni a, i  zgodnie z przepisami ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (ustawa z dnia 12
grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery bud etowej
DZ. U. Nr 160, poz. 1080 z pó n. zm.) prawo do otrzymywania tego wynagrodzenia przys uguje
pracownikom samorz dowych jednostek bud etowych pod warunkiem przepracowania u danego
pracodawcy ca ego roku kalendarzowego lub proporcjonalnego wynagrodzenia rocznego po
przepracowaniu co najmniej 6 miesi cy, poza wyj tkami okre lonymi w art. 2 ust. 3 wspomnianej
ustawy.
Pracownikami samorz dowymi zatrudnionymi w samorz dowych jednostkach bud etowych s
pracownicy urz dów w rozumieniu art. 2 ustawy o pracownikach samorz dowych (ustawa z dnia 21
listopada 2008r. o pracownikach samorz dowych Dz.U.Nr 223, poz. 1458), do których w my l art. 4
pkt 1 i art. 8 ust.1 tej ustawy zaliczy  nale y Burmistrza I owej.

Wobec faktu, i  Burmistrz I owej przepracowa  w Urz dzie Miejskim w I owej ca y rok 2008 i
do w ciwo ci rady gminy nale y ustalanie wynagrodzenia  burmistrza, a zgodnie ze stanowiskiem
Naczelnego S du  Administracyjnego zaj tym w wyroku z dnia 17 pa dziernika 2007 r. dodatkowe
wynagrodzenie roczne mie ci si  w poj ciu wynagrodzenia -  podj cie uchwa y o stwierdzeniu
nabycia uprawnienia do dodatkowego wynagrodzenia rocznego przez Burmistrza I owej za rok 2008
jest zasadne.

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

Ad. II pkt 4
Sprawozdanie z dzia  Policji w 2008r.
Pan Piotr Tomkiewicz – Komendant Komisariatu Policji w I owej
Przedstawi  sprawozdanie o stanie porz dku i bezpiecze stwa publicznego na terenie dzia ania
Komisariatu Policji w I owej w 2008 roku (sprawozdanie stanowi za cznik Nr 1 do protoko u).

Ad. II pkt 5
Informacja dotycz ca polityki na rynku pracy i przeciwdzia aniu bezrobociu realizowana przez
Powiatowy Urz d Pracy
Pani Wioletta Tybiszewska – Dyrektor Powiatowego Urz du Pracy w aganiu
Przedstawi a informacj  o dzia aniach Powiatowego Urz du Pracy w 2008 roku na terenie I owej
(informacja stanowi za cznik Nr 2 do protoko u).

Ad. II pkt 6
Sprawozdanie Pe nomocnika Burmistrza do spraw Przeciwdzia ania Uzale nieniom z realizacji
zada  w 2008r.
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Pani Ewa Lichta ska-Soba ska – Pe nomocnik Burmistrza do spraw Przeciwdzia ania
Uzale nieniom
Poinformowa a, i Gminna Komisja Rozwi zywania Problemów Alkoholowych w I owej realizuje
zadania w zakresie profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych oraz zadania wynikaj ce z
ustawy o przeciwdzia aniu narkomanii oraz przeciwdzia aniu przemocy w rodzinie na terenie miasta  i
gminy I owa (sprawozdanie stanowi za cznik Nr 3 do protoko u).

Ad. II pkt 7
Informacja Koordynatora wietlicy Socjoterapeutycznej dzia aj cej przy Wincenty skim
Centrum Pomocy Rodzinie w I owej
Pani Lidia Rouba – Koordynator wietlicy
Przedstawi a informacje, która stanowi (za cznik Nr 4 do protoko u).

Ad. II pkt 8
Informacja Koordynatora O rodka Integracji Spo ecznej w Czernej
Pani Wanda Janczyk – Koordynator O rodka
Przedstawi a informacje, która stanowi (za cznik Nr 5 do protoko u).

Ad. II pkt 9
Informacja Koordynatora O rodka Integracji Spo ecznej w Borowem
Pani Ewelina Nowak – Koordynator O rodka
Przedstawi a informacje, która stanowi (za cznik Nr 6 do protoko u).

Ad. II pkt 10
Sprawozdanie Kierownika O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej z realizacji zada  w 2008r.
Pani El bieta Kinal – Kierownik O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej
Przedstawi a dzia alno  O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej (za cznik Nr 7 do protoko u).

Ad. II pkt 11
Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w I owej z realizacji zada  w
2008r.
Pani Maria arska – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w I owej
Przedstawi a sprawozdanie (za cznik Nr 8 do protoko u).

Ad. II pkt 12
Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej
za przyj ciem protoko u g osowa o – 10 radnych  (L.Czarnota, A.Michalczuk, J.Brzezicki,
T.S omi ski   - nie uczestniczyli w g osowaniu
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 0

Ad. II pkt 13
Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Pan Adam Gliniak – Burmistrz
Pa ac w Czernej – radca prawny tut. Urz du wys a  stosowne pismo, jednak odpowiedzi jeszcze nie
otrzymali my. Nadal trzeba czeka  na potwierdzenie z Krajowego Rejestru S dowego kto jest

cicielem, czy jeszcze ten podmiot istnieje.
Odno nie dofinansowania budowy hali gimnastycznej  na pocz tku sesji przedstawi em jakie dzia ania

dziemy podejmowa . Je eli druga strona b dzie uczciwie post powa  nie wyobra am sobie,
eby my tych pieni dzy nie uzyskali. My , e b d Zarz du zostanie naprawiony. W tej chwili

zostaje nam droga odwo awcza . Przygotowujemy si  równie  do z enia projektu w drugim naborze.
Problem nie posypanego chodnika na osiedlu Czy ówek – poniewa  jest tam kilku w cicieli sprawa
zostanie dok adnie rozeznana.
Na drodze wojewódzkiej w miejscowo ci Borowe równie  sprawa zostanie zbadana i je eli b dzie
konieczna interwencja to wyst pimy do Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg o napraw  nawierzchni.
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Ad.II pkt 14
Wobec  wyczerpania si   porz dku  obrad  Pan Miros aw Wdowiak - Przewodnicz cy Rady
Miejskiej  zamkn   obrady XXIII sesji  Rady Miejskiej  w I owej.

Na tym protokó  zako czono. Protokó  zawiera 8  stron, ponumerowanych od 1 do 8.
Sesja trwa a nieprzerwanie od godz. 1400  do  godz. 1840

Protoko owa a:

Maria Soko owska


