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

odbytej w dniach  30 grudnia 2008r
 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 XXII 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) 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

Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej przedstawi  nast puj cy  porz dek obrad:
I. Sprawy regulaminowe
1. Otwarcie sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porz dku obrad.
4. Zg oszenie (odczytanie) uwag i poprawek do porz dku obrad (w przypadku zmiany w porz dku
       obrad zatwierdza si  zmieniony porz dek obrad).

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

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

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

1) Zmian bud etu Gminy I owa na 2008r. – referuje Skarbnik Gminy
2) Wydatków zamieszczonych w bud ecie Gminy I owa, których niezrealizowane kwoty nie

wygasaj  z up ywem roku bud etowego 2008 – referuje Skarbnik Gminy
3) Powierzenia Burmistrzowi I owej uprawnienia w zakresie stanowienia o wysoko ci cen i op at

za us ugi komunalne o charakterze u yteczno ci publicznej na terenie gminy I owa – referuje
Sekretarz Gminy (Druk nr 1)
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4) Przyj cia Strategii Rozwi zywania Problemów Spo ecznych dla Gminy I owa na lata 2008-

2017 – referuje Kierownik O rodka Pomocy Spo ecznej (Druk nr 2)
5) Ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Boruta” – referuje Kierownik Referatu Gospodarki

Komunalnej (Druk nr 3 str 1-2)
6) Ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Pawe ” – referuje Kierownik Referatu Gospodarki

Komunalnej (Druk nr 3 str 3-4)
7) uchwalenia bud etu Gminy I owa na 2009 rok – referuje Burmistrz

odczytanie projektu uchwa y bud etowej,
odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwa y bud etowej
oraz o prognozie cznej kwoty d ugu,
odczytanie opinii poszczególnych komisji sta ych Rady Miejskiej,
dyskusja nad projektem uchwa y bud etowej,

osowanie nad uchwa  bud etow .
8)        Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu arskiego w 2009 roku  – referuje Skarbnik

Gminy (Druk nr 4 str 1)
9)       Ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2009 rok dla Zak adu Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej w I owej – referuje Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej (Druk nr 4
str 2-4)

4. Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Zako czenie XXII 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 16 grudnia 2008r. do dnia 30 grudnia 2008r. i tak:

1. Podpisano umow  na wykonanie map sytuacyjno – wysoko ciowych do projektu budowy
wodoci gu w aga cu.

2. Prowadzona jest kontrola zmian posiadaczy dzia ek przez które przebiega proponowana
sie  wodoci gowa do pozwolenia na budow .

3. Wydano 1 decyzj  zmieniaj  warunki zabudowy.
4. Wydano 7 za wiadcze  okre laj cych przeznaczenie w miejscowym planie

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

5. Zakupiono 20 koszy ulicznych.
6. Komunikacja – uzgodniono wykonywanie przewozów regularnych osób na liniach

komunikacyjnych:
aga  D.A. – Czerna – I owa Eskord ( linia nr 175010)
aga  D.A. – I owa Rynek – Gozdnica ul. Konopnickiej ( linia nr 175153)
owa Rynek – Czy ówek – Wymiarki ul. Ks. Witolda ( linia nr 175021)
owa Rynek – Wymiarki – aga  D.A. ( linia nr 175098)
aga  D.A. – Konin aga ski – Wymiarki ul. Ks. Witolda ( linia nr 175146)

7. Wyst pi em z pisemn  propozycj  do Wójta Wymiarek o przekazanie w drodze darowizny

na rzecz Gminy Wymiarki uj cia wody w Borowem ,

8. Odmówi em sprzeda y dzia ki nr 212/6 po onej w I owej przy ul. aga skiej ,

9. Odmówi em zamiany budynku mieszkalnego nr 9 w Czy ówku stanowi cy w asno  osoby

fizycznej na lokal mieszkalny stanowi cy w asno  Gminy I owa,

10. Wyst pi em z wnioskiem o za enie ksi gi wieczystej dla nieruchomo ci stanowi cych

asno  Gminy I owa z terenu wsi aganiec.
11. Wydano 3 za wiadczenia o zmianie wpisu do ewidencji dzia alno ci gospodarczej.
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12. Wydano 1 za wiadczenie o zawieszeniu wykonywania dzia alno ci gospodarczej.

13. Wydano 2 za wiadczenia potwierdzaj ce dane z ewidencji dzia alno ci gospodarczej.

14. Wydano 1 decyzj  o wykre leniu przedsi biorcy z ewidencji dzia alno ci gospodarczej.

15. Wydano 2 postanowienia o odwieszeniu z urz du zawieszonego post powania w sprawie
wydania zezwolenia na sprzeda  napojów alkoholowych zawieraj cych do 4,5% alkoholu
oraz na piwo i powy ej 18% w barze „EUFORIA” w budynku nr 8 przy ul.  Borowskiej w

owej.
16. Wszcz to post powania w sprawie wydania zezwolenia na sprzeda  napojów

alkoholowych zawieraj cych:
do  4,5%  alkoholu  oraz  na  piwo  w  barze  „ZACISZE”  w  budynku  nr  4  przy  ul.
Mickiewicza w I owej,
do 4,5% alkoholu oraz na piwo w sklepie spo ywczym przy ul. Traugutta na dzia ce
nr 1170/9.

17. Wyra ono zgod  na zrzeczenie si  najmu lokalu mieszkalnego przy ul. aga skiej 10 m.4
w   I owej przez dotychczasowego najemc  na rzecz córki.

18. Wydano 1 decyzj  zezwalaj  na wycink  drzew ze zwolnieniem z op at za wycink .

19. Otrzymano decyzj  Starosty aga skiego zezwalaj  na wycink  drzew rosn cych w
pasie drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 646/2 w obr bie Konin aga ski (dojazd do
planowanej inwestycji ESA TRUCKS).

20. Wydano postanowienie w którym odst piono od sporz dzenia raportu oddzia ywania na
rodowisko dla przedsi wzi cia polegaj cego na „Uzbrojeniu terenu podstrefy „Azalia”

i „Magnolia” w obr bie Konin aga ski gmina I owa – poprzez wybudowanie dróg,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wodoci gu”.

21. Wykonano projekty dwóch uchwa  ustanawiaj ce pomniki przyrody na terenie gminy
owa.

22. Zaopiniowano pozytywnie program gospodarki odpadami niebezpiecznymi z ony przez
Piotra Mickiewicza ZPHU „MAT-BUD” Zak ad Ogólnobudowlany Grójec Wielki 14, 64-
214 Chobnienice.

23. 22 grudnia br. - og osi em konkurs ofert na realizacj  zada  publicznych w zakresie kultury
fizycznej i sportu w 2009 r. którego przedmiotem jest „Organizacja dzia alno ci
szkoleniowej i wspó zawodnictwa sportowego o charakterze gminnym dzieci i m odzie y
na terenie I owej, Czernej i Konina aga skiego”.

24. 29 grudnia br. podpisa em umow  z LZS „P omie ” w Czernej na „Utrzymanie i
administrowanie boiska sportowego w Czernej”.

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

Ad. II pkt 2
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych
Nie zosta y zg oszone.

Ad.II pkt 3
Przyj cie uchwa  w sprawie:

1) Zmian bud etu Gminy I owa na 2008r
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y i poinformowa a, e:

zmniejszenie prognoz dochodów  na ogóln  kwot  41.595 z  w dzia ach:
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- 700 o kwot     1.137 z ,
- 750 o kwot        145 z ,
- 756 o kwot   40.004 z ,

      -   801  o kwot       309 z
znajduje swoje pokrycie w   zwi kszeniu prognoz dochodów na ogóln  kwot  258.562 z   tj. w
dzia ach:

- 010 o kwot       3.953 z ,
- 700 o kwot       1.002 z ,
- 756 o kwot   238.574 z ,
- 758 o kwot     15.033 z

Pozosta a kwota 216.967 z  ( 258.562 z  – 41.595 z  ), a tak e zmniejszenie planu wydatków  na
ogóln  kwot   174.149 z  w dzia ach :
010 rozdzia  01041 o kwot      6.400 z ,
750 rozdzia  75023 o kwot  124.170 z ,
750 rozdzia  75095 o kwot    10.000 z ,
801 rozdzia  80101 o kwot    20.566 z ,
854 rozdzia  85401 o kwot      1.021 z ,
921 rozdzia  92116 o kwot    11.992 z
Pokrywaj  zwi kszenie planu wydatków na ogóln  kwot  391.116 z  w tym w dzia ach:
600 rozdzia  60016 o kwot    154.317 z ,
801 rozdzia  80103 o kwot       2.209 z ,
801 rozdzia  80195 o kwot          500 z ,
854 rozdzia  85404 o kwot          277 z ,
900 rozdzia  90001 o kwot   116.945 z ,
900 rozdzia  90095 o kwot   114.072 z ,
921 rozdzia  92109 o kwot          399 z ,
926 rozdzia  92601 o kwot       2.397 z .

W ramach projektu pn. „ Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej”
zostaj  zmniejszone prognozowane dochody w dziale 801 rozdzia  80195 § 6269 o kwot  586.000 z , a
tak e  planowane wydatki o kwot  586.000 z  zaplanowane do sfinansowania rodkami Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej co znajduje swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu planu wydatków w
dziale 801 rozdzia  80195 § 6059.

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

2) Wydatków zamieszczonych w bud ecie Gminy I owa, których niezrealizowane kwoty nie
wygasaj  z up ywem roku bud etowego 2008

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

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

3) Powierzenia Burmistrzowi  I owej uprawnienia w zakresie stanowienia o wysoko ci cen i
op at za us ugi komunalne o charakterze u yteczno ci publicznej na terenie gminy I owa

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y i poinformowa , e zgodnie z art. 4
ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, je eli przepisy szczególne nie
stanowi  inaczej, organy stanowi ce jednostek samorz du terytorialnego postanawiaj  o:
1)  wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej;
2) wysoko ci cen i op at albo o sposobie ustalania cen i op at za us ugi komunalne o charakterze

yteczno ci publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urz dze  u yteczno ci publicznej
jednostek samorz du terytorialnego.

Powy sze uprawnienia, o których mowa w pkt 2), organy stanowi ce jednostek samorz du
terytorialnego mog  powierzy  organom wykonawczym tych jednostek (art. 4 ust. 2).
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Zgodnie z wy ej wymienionym przepisem, prawo ustalania cen:

- za korzystanie z us ug komunalnych o charakterze u yteczno ci publicznej,
- za korzystanie z gminnych obiektów u yteczno ci publicznej

nale y do kompetencji:
- Rady Gminy, lub
- Burmistrza, je eli wyrazi na to zgod  Rada Gminy, lub
- Kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, je eli Rada Gminy (lub Burmistrz dzia aj cy z

upowa nienia rady gminy) okre li sposób ustalania cen i op at.

W tym miejscu nale y wyja ni , co kryje si  pod poj ciami, które pojawiaj  si  w tym przepisie
prawnym; czym ró ni si  poj cie „cena” od poj cia „op ata”, co to s  „us ugi komunalne o charakterze

yteczno ci publicznej”, co to s  „obiekty i urz dzenia u yteczno ci publicznej”.

Cena:
przez poj cie ceny nale y rozumie  "warto  wyra on  w jednostkach pieni nych, któr  kupuj cy
jest obowi zany zap aci  przedsi biorcy za towar lub us ug ; w cenie uwzgl dnia si  podatek od
towarów i us ug oraz podatek akcyzowy, je eli na podstawie odr bnych przepisów sprzeda  towaru
(us ugi) podlega obci eniu podatkiem od towarów i us ug oraz podatkiem akcyzowym". Jak z
powy szego wynika, cena jest zawsze odnoszona do konkretnych towarów b  us ug i jest wyra ana
w okre lonych jednostkach pieni nych. W Polsce obowi zuj cymi jednostkami pieni nymi s  z ote i
grosze. Wyj tkiem jest tzw. cena netto stosowana w obrocie hurtowym, która nie zawiera podatku
VAT, w obrocie detalicznym zawsze cena powinna zawiera  podatek VAT.

Op ata:
Nie istnieje prawnie zdefiniowane poj cie op aty, nale y wi c przyj , e z op at  b dziemy mieli do
czynienia w przypadkach, gdy okre lony przepis prawa mówi wprost o op acie (np. op ata skarbowa,
op ata za wydanie tablic rejestracyjnych itp.) oraz w przypadkach, gdy okre lona równowarto  towaru
lub us ugi nie odpowiada definicji ceny (np. op ata za nieczysto ci sta e przyjmowane na wysypisku,
która najcz ciej nie zawiera op aty za gospodarcze korzystanie ze rodowiska, op ata wyra ona np. w
postaci procentowej od jakiej warto ci itp.). Najogólniej mówi c, wszystko co nie jest cen , jest
op at .

Cena i Op ata – zakres stosowania:
Na podstawie art. 4 ustawy o gospodarce komunalnej rada gminy nie mo e ustala  cen urz dowych,
rozumianych jako ceny prawnie wi ce, zawarte w akcie powszechnie obowi zuj cego prawa
miejscowego. Ceny te bowiem s  ustalane przez strony umowy, to jest przez przedsi biorstwo (zak ad)
komunalne b  organ wykonawczy jednostki samorz dowej - z jednej strony, oraz przez
us ugobiorc  - z drugiej (wyrok NSA z 16 czerwca 1994 r., SA/Po 230/94, Wspólnota 1994, nr 47, s.
16; wyrok NSA  I SA 781/91; wyrok NSA z 25 lutego 1994 r., Sa/Po 3141/93, Prok. i Pr. 1995, nr 6,
poz. 60; wyrok NSA z 12 marca 1992 r.,  I SA 1431/91, OSN 1993, nr 4, poz. 80). NSA traktowa
zatem ceny i op aty zawarte w uchwa ach rady gminy nie jako prawnie wi ce (tak e dla odbiorców)
ceny urz dowe, lecz jedynie jako akty kierownictwa wewn trznego adresowane do
podporz dkowanych gminie jednostek organizacyjnych, z zastrze eniem, e konkretn  wysoko  ceny

 op aty ustalaj  same strony w zawieranej przez siebie cywilnoprawnej umowie. Oznacza to, e
ustalone w ten sposób ceny „mog  by ” ale „nie musz ” by  stosowane.

Us ugi komunalne o charakterze u yteczno ci publicznej:
Us ugami takimi s  us ugi powszechnie dost pne (czyli albo maj ce charakter niewykluczalny, albo
te  gwarantowane wszystkim osobom przepisami prawa), zaspokajaj ce w sposób bie cy i
nieprzerwany (ci gle) szczególne i kwalifikowane potrzeby ludno ci, tj. potrzeby o charakterze

yteczno ci publicznej (a wi c potrzeby elementarne, absolutne, podstawowe i wyst puj ce
powszechnie). Z kolei komunalnymi us ugami o charakterze u yteczno ci publicznej s  te spo ród
wzmiankowanych us ug, których wiadczenie lub te  organizowanie jest w danym przypadku
przejawem wykonywania gospodarki komunalnej w znaczeniu ustawowym (tj. w znaczeniu przyj tym
w  art.  1  ustawy  o  gospodarce  komunalnej).  Musz  to  by  zatem  us ugi  (o  charakterze  u yteczno ci
publicznej), które w sensie przedmiotowym zaspokajaj  potrzeby danej wspólnoty samorz dowej. Nie
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ma wi c podstaw do ustalania na podstawie art. 4 ustawy o gospodarce komunalnej cen na us ugi,
które nie s  us ugami komunalnymi o charakterze u yteczno ci publicznej.

Korzystanie z gminnych obiektów i urz dze  u yteczno ci publicznej
W tym kontek cie nale y przyj , e obiektami i urz dzeniami u yteczno ci publicznej s  takie
przedmioty materialne - mog ce posiada  zarówno status rzeczy ruchomych, jak te  status
nieruchomo ci w rozumieniu prawa cywilnego - które s  przeznaczone do realizowania zada  o
charakterze u yteczno ci publicznej, a wi c które maj  w swoim za eniu instrumentalnie s  i
wspiera  wykonywanie tych e zada . Chodzi zatem o takie przedmioty materialne (konwencjonalnie
okre lone tutaj mianem "obiektów i urz dze "), które s  do bie cego i nieprzerwanego (ci ego)
zaspokajania szczególnego rodzaju potrzeb ludno ci (potrzeb o charakterze u yteczno ci publicznej), a
mianowicie potrzeb elementarnych, absolutnych, podstawowych i wyst puj cych powszechnie, przy
czym zaspokajanie tych potrzeb ma nast powa  poprzez dostarczanie ( wiadczenie) osobom je
artyku uj cym us ug powszechnie dost pnych, czyli takich, które albo maj  charakter niewykluczalny
(i s  w sensie ekonomicznym zaliczane do kategorii tzw. dóbr publicznych), albo te  musz  by
obligatoryjnie udost pniane wszystkim podmiotom daj cym ich wiadczenia z uwagi na brzmienie
stosownych przepisów prawa (przewiduj cych taki obowi zek). Us ugi te w omawianym tutaj
kontek cie polegaj  na udost pnianiu osobom zainteresowanym (przejawiaj cym tak  potrzeb )
wspomnianych wy ej obiektów i urz dze . Do tego rodzaju obiektów i urz dze  u yteczno ci
publicznej nale  chocia by takie s ce do wykonywania zada  o charakterze u yteczno ci
publicznej przedmioty, jak obiekty kultury, obiekty ochrony zdrowia, tereny rekreacyjne i
wypoczynkowe, parki. Ceny (lub op aty) mo na ustala  w stosunku do gminnych obiektów i urz dze

yteczno ci publicznej, co do których ustalono na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 zasady i tryb
korzystania z nich.

Ustalanie sposobu ustalania cen i op at
Je eli przy tym chodzi o sposób ustalania cen i op at za us ugi komunalne o charakterze u yteczno ci
publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urz dze  u yteczno ci publicznej jednostek samorz du
terytorialnego, to w tym kontek cie organ stanowi cy jednostki samorz dowej mo e w sposób

adczy okre li  pewien model post powania, którego przedmiotem b dzie wyznaczenie konkretnej
ju  wysoko ci ceny lub op aty. Organ stanowi cy nie okre la zatem w przypadku takiej uchwa y
konkretnej wysoko ci ceny lub op aty samodzielnie, lecz jedynie wskazuje, w jaki sposób powinno si
to odbywa . W tym kontek cie mo liwe jest np. wypracowanie przez organ stanowi cy pewnego
algorytmu (wzoru), b cego podstaw  do ustalania cen i op at, wraz ze wskazaniem, kto konkretnie

dzie ten algorytm nast pnie stosowa  (tzn. czy b dzie to podmiot bezpo rednio wiadcz cy
komunalne us ugi u yteczno ci publicznej, w tym te  udost pniaj cy obiekty i urz dzenia

yteczno ci publicznej, czy te  który  z organów danej jednostki samorz dowej lub inna ni
wiadcz ca bezpo rednio dane us ugi samorz dowa jednostka organizacyjna), wzgl dnie te  ustalenie,
 konkretn  wysoko  danych cen lub op at w mniej lub bardziej dowolny sposób ustala podmiot

wiadcz cy us ug , w tym udost pniaj cy obiekty i urz dzenia, przy równoczesnej wszak e
konieczno ci przedstawienia tych e cen i op at do uprzedniego ich zatwierdzenia przez który  z
organów jednostki samorz dowej lub przez okre lon  samorz dow  jednostk  organizacyjn . Nie s
przy tym wykluczone równie  i inne rozwi zania w tym zakresie.

Zak ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest administratorem mienia gminnego, dlatego nie
posiada uprawnie  do samodzielnego rozporz dzania tym mieniem. Jest jedynie „wykonawc ” tych
czynno ci w stosunku do administrowanego mienia, co do których posiada stosowne upowa nienia
dopuszczalne prawem (nie mo e mie  np. upowa nienia do zbywania mienia komunalnego,
zastawiania go, zamiany, dokonania darowizn itp.)

Ceny i op aty za korzystanie z gminnych obiektów yteczno ci publicznej s  ustalane przez Rad
Gminy (dostarczenie cieków do oczyszczalni cieków oraz dostarczenie nieczysto ci sta ych na
wysypisko). W tym te  wzgl dzie nie istnieje konieczno  zmian tego sposobu ustalania cen i op at.
Z uzyskanych natomiast informacji wynika, e dotychczasowo w aden sposób nie by y ustalane ceny
(op aty) za us ugi komunalne o charakterze u yteczno ci publicznej, tj.:
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- za wywóz nieczysto ci p ynnych ze zbiorników bezodp ywowych i ich transport do punktu

zlewnego,
- za odbiór, wywóz i sk adowanie nieczysto ci sta ych z terenu nieruchomo ci.

W zakresie odbioru, wywozu i sk adowania nieczysto ci sta ych z terenu nieruchomo ci stosowano
stawki maksymalne (ustalane w drodze uchwa y przez rad  gminy), natomiast w stosunku do wywozu
nieczysto ci p ynnych ze zbiorników bezodp ywowych i ich transport do punktu zlewnego ustalano
cen  (op at ) na podstawie sporz dzanej kalkulacji, nie zatwierdzanej przez aden uprawniony do tego
organ.

Stwierdzono natomiast, e powszechn  praktyk  by o zatwierdzanie cen na us ugi transportowe przez
Kierownika ZGKiM w formie zarz dzenia. Kontrola zarz dzenia zatwierdzaj cego ceny stosowane
przez ten zak ad wykaza a, e:

- zarz dzenie by o podj te bez aktualnie obowi zuj cej podstawy prawnej (powo ano si  na
uchwa  Zarz du Gminy i Miasta w I owej Nr 7/8/95 z dnia 24 lutego 1995 r. w sprawie
upowa nienia Kierownika Zak adu Gospodarki Komunalnej i Us ug Rolniczych w I owej do
ustalenia cen na wiadczone us ugi rolnicze i transportowe, która to uchwa a utraci a swoj
moc prawn  z dniem wej cia w ycie ustawy o gospodarce komunalnej – 1 stycznia 1997 roku)

- ustalano ceny za us ugi (za korzystanie z urz dze ) które nie mia y charakteru us ug o
charakterze u yteczno ci publicznej ani te  charakteru urz dze  u yteczno ci publicznej

- ustalano ceny samemu dla siebie – np. przyjmowano ustalan  cen  za prac  ci gnika
sinnicowego do kalkulacji utrzymania wysypiska (ustalone na podstawie art. 4 ustawy o

gospodarce komunalnej ceny i op aty mog  by  stosowane tylko w stosunku do us ugobiorców
zewn trznych).

W zwi zku z powy szym zaistnia a konieczno  opracowania projektu niniejszej uchwa y, która
zak ada przekazanie uprawnie  zatwierdzania cen (op at) do Burmistrza I owej.

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

4) Przyj cia Strategii Rozwi zywania Problemów Spo ecznych dla Gminy I owa na lata 2008
– 2017

Pani El bieta Kinal – Kierownik O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej omówi a projekt uchwa y.
Wyja ni a, e celem Strategii jest zapewnienie mieszka com Gminy I owa poprawy warunków ycia
oraz przeciwdzia anie marginalizacji i wykluczeniu spo ecznemu. Przedstawi a procedur  tworzenia
„Strategii rozwi zywania problemów spo ecznych”, charakterystyk  Gminy I owa oraz  cele
strategiczne.
Po omówieniu projektu uchwa y zosta y zg oszone wnioski:
 1. Zaproponowano, aby  w celach strategicznych  zamieszczonych w dziale III. Strategii w cz ci cele
strategiczne dokona  zmian w zapisie poprzez dodanie s ów w pkt 6.9. po wyrazie problemów
„wynikaj cych z uzale nie  od rodków psychoaktywnych”.

osowanie wniosku:
W g osowaniu uczestniczy o 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

2. W realizacji celów zawartych w Strategii przez dopisanie w pkt 4/ po s owie Gimnazjum wyrazów
„oraz Zespó  Szkó  Ponadgimnazjalnych w I owej”, oraz dopisanie pkt 18/ o brzmieniu: „ wietlice
socjoterapeutyczne na terenie gminy” i pkt 19/ o brzmieniu: „Kurator S dowy”.

osowanie wniosku:
W g osowaniu uczestniczy o 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.
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5) ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Boruta”
Pan Dariusz Nied wiecki omówi  projekt w/w uchwa y i wyja ni ,i  jest to drzewo gatunku Buk
zwyczajny rosn ce na dzia ce nr 911, obr b Czerna, le nictwo Kowalice oraz projekt dotycz cy
ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Pawe ” – drzewo gatunku D b szypu kowy rosn ce na
dzia ce nr 247, obr b aganiec, le nictwo Karliki.

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

6) ustanowienie pomnika przyrody o nazwie „Pawe ”

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

7) uchwalenia bud etu Gminy I owa na 2009 rok
Pan Adam Gliniak – Burmistrz
Omówi  projekt uchwa y. Pan Burmistrz przypomnia , e na posiedzeniu ka dej komisji projekt
uchwa y bud etowej na 2009 rok by  bardzo szczegó owo omawiany, przedyskutowano proponowane
za enia bud etu. Najwi cej uwagi po wi cono sprawie zada  inwestycyjnych na 2009 rok. Pan
Burmistrz stwierdzi , e realizacja g ównych zada  inwestycyjnych wynikaj cych z przyj tej Strategii
Rozwoju Gminy I owa tj. budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej  i
budowa wodoci gów na terenie so ectw Jankowa aga ska, Czy ówek, aganiec nie pozwol  na
zrealizowanie innych wydatków zaproponowanych przez komisje do projektu bud etu.

Przewodnicz cy Rady Miejskiej odczyta  projekt uchwa y bud etowej.
Zapozna  Rad  z Uchwa   Nr 423/2008  Sk adu Orzekaj cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Zielonej Górze z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie: wydania opinii o przed onym projekcie uchwa y
bud etowej na  2009 rok wraz z informacj  o stanie mienia komunalnego i obja nieniami Gminy I owa
oraz z Uchwa  Nr 424/2008  Sk adu Orzekaj cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie: wydania opinii o mo liwo ci sfinansowania
przedstawionego deficytu i o prognozie kwoty d ugu Gminy I owa, do czonej do projektu uchwa y
bud etowej na rok 2009. Po czym Przewodnicz cy Komisji Sta ych Rady Miejskiej w I owej odczytali
opinie dotycz ce projektu uchwa y w sprawie uchwalenia bud etu Gminy I owa na 2009 rok.
Wszystkie komisje po przeanalizowaniu projektu uchwa y bud etowej i dyskusji, uwag do projektu
uchwa y nie wnios y i zaproponowa y przyj cie przez Rad  bud etu na 2009 rok w przedstawionym
kszta cie.
Nast pnie Przewodnicz cy Rady Miejskiej otworzy  dyskusj  nad projektem uchwa y bud etowej.
Pan Miros aw Wdowiak – Przewodnicz cy Rady Miejskiej stwierdzi , i  ka dy chcia by, aby w gminie
powsta o jak najwi cej inwestycji, ale trzeba skoncentrowa rodki nad g ównymi inwestycjami tj.
hal  sportow  i wodoci gami, tym samym inne projekty na pewno wa ne musz  poczeka  na
realizacj .
Radna Ma gorzata P kala powiedzia a, i  ma nadziej , e g ówne cele (hala sportowa i wodoci gi)
wreszcie rusz  i te inwestycje b  widoczne.

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

8) Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu arskiego w 2009 roku
Projekt uchwa y omówi a Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy. Wyja ni a, e pomoc finansowa
przeznaczona jest na realizacj  projektu powszechnego szczepienia przeciw wirusowi HPV,
wywo uj cego raka szyjki macicy. Powszechnym szczepieniem obj te b  uczennice pierwszych klas
szkó  ponadgimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez Powiat arski, b ce mieszkankami
Gminy I owa.
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osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 15 radnych.
Za przyj ciem uchwa y g osowa o – 13 radnych
Przeciw – 2 (M.P kala, K.Burnat)
Wstrzymuj cych si  – 0

9) Ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2009 rok dla Zak adu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej

Pan Dariusz Nied wiecki – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej poinformowa , e na
podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy o samorz dzie gminnym i art.174 ust. 4 ustawy o finansach
publicznych proponuje si  uchwalenie stawek jednostkowych dotacji w/w wysoko ci. Stawki na 2009
rok ustalono mno c stawki obowi zuj ce w 2008 roku przez wska nik 103,4%.
Wska nik 103,4% ustalono jako wska nik po redni mi dzy planowan  inflacj  w 2009r. (102,9% - art.
25 projektu ustawy bud etowej pa stwa na 2009r.) i planowanym wzrostem p ac w sferze bud etowej
(103,9% - art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy bud etowej pa stwa na 2009r.).

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

Ad.II pkt 4
Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej
za przyj ciem protoko u g osowa o – 15 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 0

Ad.II pkt 5
Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Nie zosta y zg oszone.

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

Na tym protokó  zako czono. Protokó  zawiera 9  stron, ponumerowanych od 1 do 9 .
Sesja trwa a nieprzerwanie od godz. 1400  do  godz. 1610

Protoko owa a:

Maria Soko owska


