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

odbytej w dniu 23 czerwca 2009 r.
 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 o13 radnych) i otworzy  obrady XXIX 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. S omi ski Tomasz
11. Suchodolski Krzysztof
12. Sygnowski Zygmunt
13. Wdowiak Miros aw

Nieobecni:
Rymarowicz Krystyna
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) Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy
4) Agata Matusiak-Wojnicz – Radca Prawny Urz du Miejskiego w I owej
5) Piotr Kowalski – Kierownik Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej
6) Mariusz I yk  – Przewodnicz cy yckiego Zwi zku Gmin w arach
7) Juliusz Pó jan –  Zak ad Zagospodarowania Odpadów w Marszowie
8) Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej
9) Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego
10) Dariusz Nied wiecki – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
11) 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).

  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. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla yckiego Zwi zku
Gmin – referuje Mariusz I yk, Przewodnicz cy yckiego Zwi zku Gmin.
3. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.
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4. Przyj cie uchwa  w sprawie:

1) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo ci Czy ówek w Gminie I owa – referuje Jan
Woronik, G ówny Specjalista w Referacie Gospodarki Komunalnej

2) zmian bud etu Gminy I owa na 2009 r. – referuje Skarbnik Gminy
3) wyodr bnienia w bud ecie Gminy I owa w roku bud etowym 2010 rodków stanowi cych

fundusz so ecki – referuje Sekretarz Gminy
4) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w I owej

przy ul. aga skiej 23/3 – referuje Janusz Kaniecki, Podinspektor w Referacie Gospodarki
Komunalnej

5) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w I owej
przy ul. Nadrzecznej 11/25 – referuje Janusz Kaniecki, Podinspektor w Referacie Gospodarki
Komunalnej

6) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w
Jankowej aga skiej 51/1 – referuje Janusz Kaniecki, Podinspektor w Referacie Gospodarki
Komunalnej

7) wspó dzia ania Gminy I owa z innymi gminami w celu realizacji projektu szkoleniowego dla
kadr urz dów administracji samorz dowej – referuje Sekretarz Gminy

5. Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Zako czenie XXIX 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 09 czerwca 2009r. do dnia 23 czerwca 2009r. i tak:

na zaproszenie Burmistrza Jänschwalde wraz z p. Mari arsk , Dyrektor Gminnego Centrum
Kultury i Sportu oraz p. Janem Jedynakiem, Szefem Miejskiej Orkiestry D tej w I owej
uczestniczy em w spotkaniu, na którym zosta y okre lone ramy dalszej wspó pracy,
szczególnie w dziedzinie kultury i sportu,
uczestniczy em w zako czeniu roku szkolnego w szkole podstawowej i gimnazjum, na którym
wr czy em stypendia dla najlepszych uczniów wytypowanych zgodnie z uchwalonym
regulaminem,
w ramach Zrzeszenia Wójtów i Burmistrzów uczestniczy em w spotkaniu z p. Marcinem
Jab skim, Marsza kiem Województwa  Lubuskiego, na którym przedstawiono zasady
polityki jak  prowadzi Zarz d Województwa odno nie przyznawania  pomocy w ramach
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zarz d w swoim dzia aniu jest
zdeterminowany do tego, eby promowa  te wnioski, które s  zaanga owane finansowo. St d
m.in. nasz wniosek na hal  sportow  znalaz  si  na li cie, jako najwy ej dofinansowany,
przeprowadzono post powanie przetargowe i podpisano umow  w ramach zamówie
publicznych na wykonywanie uzbrojenia w sie  wodoci gow  i kanalizacyjn  dzia ek przy ul.

aków,
podpisano umowy i wykonano map  i projekt kanalizacji w ul. Ogrodowej, jak równie  na
wykonanie tej kanalizacji w ul. Ogrodowej,
wydano dwa postanowienia i dwie decyzje dotycz ce podzia u nieruchomo ci,
odno nie wodoci gów na wsiach  s  podj te dzia ania w Starostwie Powiatowym, jak równie
w Urz dzie Wojewódzkim dotycz ce uzyskania pozwolenia na budow ,
wyst piono z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska  odno nie umorzenia
sp aty ostatnich rat po yczki i przeznaczenia tych rodków na budow  przepompowni cieków
przy ul. Surzyna w I owej,
wydano 1 decyzj  zezwalaj  na wycink  drzew ze zwolnieniem z op at za wycink ,

wyst piono do Starosty Powiatu aga skiego i otrzymano decyzj  zezwalaj  na wycink
drzew z dzia ki nr 147 w Szczepanowie(teren przy wietlicy),
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otrzymano od Starosty Powiatu aga skiego decyzj  zezwalaj  na wycink  2 drzew przy
ul. aga skiej (teren przy boisku),

podpisa em umowy notarialne dot. sprzeda y na rzecz najemców lokali mieszkalnych
po onych  w  I owej  przy  ul.  Hutniczej  1/27,  ul  .Kolejowej  9/7  i  ul.  Mickiewicza  21/6  oraz
sprzeda y lokalu u ytkowego w I owej przy ul. Pu askiego 18/3 i gruntu pod gara em przy ul.
Ogrodowej,
wyznaczy em do przygotowania do sprzeda y dzia  nr 1180/4  w I owej przy ul. Traugutta
pod zabudow  mieszkaniow  jednorodzinn  i dzia  nr 423/10 w I owej przy ul.
Poniatowskiego pod budow  gara u,
podpisa em aneksy do umowy u yczenia budynku szko y w Koninie aga skim na rzecz
Stowarzyszenia „Ma a Szko a”, umowy dzier awy gruntów: na cele rolne w Borowem oraz z
Polsk  Telefoni  Cyfrow  na dzier aw  gruntu pod stacj  bazow  telefonii cyfrowej za
oczyszczalni cieków,
wyda em 4 za wiadczenia z ewidencji dzia alno ci gospodarczej i 1 decyzja o wykre leniu
przedsi biorcy z tej ewidencji,
wydano jednorazowe zezwolenie na sprzeda  napojów alkoholowych zawieraj cych do 4,5%
alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do spo ycia w miejscu sprzeda y przy ul. Piaskowej 1a
w I owej (podczas festynu),
wszcz to post powanie w sprawie wyga ni cia zezwolenia na sprzeda  napojów alkoholowych
zawieraj cych, do 4,5% alkoholu oraz na piwo i powy ej 18% alkoholu, przeznaczonych do
spo ycia w miejscu sprzeda y, w barze  „EUFORIA” w budynku nr 8 przy ul. Borowskiej w

owej, poniewa  w terminie do 31.05.2009 r.  nie dokonano op aty II raty  za korzystanie z
zezwole  na sprzeda  napojów alkoholowych,
wszcz to post powanie w sprawie nadania z urz du numeru porz dkowego nieruchomo ci
zabudowanej budynkami mieszkalnymi po onymi na dzia ce ewidencyjnej nr 402 w
miejscowo ci Czerna,
wydano 2 decyzje o warunkach zabudowy,
wydano 6 za wiadcze  okre laj cych przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego,
wydano 4 decyzje na zaj cie pasa drogowego na czas wykonania robót ( 2 decyzje) oraz na
umieszczenie urz dze  infrastruktury technicznej (2 decyzje) – przy cza gazowe na ul.
Blacharskiej i M skiej.

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

Ad. II pkt 2
Pan Mariusz I yk – Przewodnicz cy yckiego Zwi zku Gmin przed przyst pieniem do omówienia
sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla yckiego Zwi zku Gmin poinformowa ,
e zosta  z ony wniosek dotycz cy dofinansowania budowy Zak adu Zagospodarowania Odpadów

dla Powiatu arskiego i aga skiego w Marszowie. Wniosek przeszed  pierwszy stopie  weryfikacji i
zosta  zakwalifikowany do drugiego stopnia oceny merytorycznej formalnej dokonywanego przez
instytucje po rednicz ce. Nast pnie wniosek b dzie weryfikowany przez komisj  europejsk .
Dotychczas rokowania s  bardzo pomy lne,  przekroczyli my 60% wymaganych punktów, uzyskuj c
47 punktów. Pan I yk mówi c o Planie Gospodarki Odpadami poinformowa , e Plan przewiduje
rozrost yckiego Zwi zku Gmin o gminy s siednie.
Pan Juliusz Pó jan, przedstawi  sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla yckiego
Zwi zku Gmin (sprawozdanie stanowi za cznik do protoko u).
Pan Miros aw Wdowiak – zapyta  o Miasto ary, co z ich udzia em w yckim Zwi zku Gmin.
Pan Mariusz I yk – wyja ni , e nie by o adnego wniosku ze strony Miasta ary na wyst pienie ze
Zwi zku, natomiast dokonali wp at nale nych sk adek.

Ad. II pkt 3
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych
Pani Ma gorzata P kala – Radna
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Droga wojewódzka w Czernej – wjazdy  na posesje s  zbyt w skie, w zwi zku z tym niemo liwe jest
wje anie na posesje bez zaczepiania o wysoki kraw nik.

Pani Jolanta Markilewicz – Radna
Zg osi a, e przy ul. Zacisze jest przewrócony znak drogowy.
Pan Jerzy Rodak – Radny
Przy drodze wojewódzkiej od torów kolejowych w stron  ul. Kolejowej niezb dne jest nasadzenie
krzewów w celu ochrony pieszych przed ochlapaniem wod  z jezdni.

Ad.II pkt 4
Przyj cie uchwa  w sprawie:

1) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo ci Czy ówek w Gminie I owa

Pan Jan Woronik – G ówny Specjalista w Referacie Gospodarki Komunalnej wyja ni , 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 Czy ówek na lata 2009-2016 zosta  zatwierdzony na  walnym zebraniu
wiejskim, które odby o si  17.06.2009 r. Ponowne uchwalenie Planu Odnowy Miejscowo ci wynika o
z zalece  Urz du Marsza kowskiego, by opisa  szacunkowe koszty i  okres realizacji zada
wymienionych w Planie Odnowy Miejscowo ci, co zosta o uj te w  punkcie 4.3 – „Priorytetowe
zadania i kolejno  ich realizacji”.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

2) zmian bud etu Gminy I owa na 2009 r.

Pani Ewa Pasternak-Jerz - Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y i poinformowa a, e:
Zmniejszenie prognoz dochodów ( dzia  010 rozdzia  01041 § 6298 ) o kwot  135.547 z  dotyczy
rodków pomocowych na finansowanie zada  pn.:

„Remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej w Czy ówku oraz zagospodarowanie przyleg ego do niej
terenu” o kwot  17.633 z
„ Remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej w aga cu oraz zagospodarowanie przyleg ego do niej
terenu” o kwot  117.914 z .
Ww. zmniejszeniom odpowiada zmniejszenie planu wydatków ( dzia  010 rozdzia  01041 § 6058 ) o
kwot  135.547 z .
W zwi zku z tym, i  zadanie dotycz ce wietlicy wiejskiej w aga cu nie b dzie realizowane w
ramach programu PROW 2007-2013 plan wydatków,  w za eniu do sfinansowania rodkami

asnymi  w kwocie 50.535 z  zostaje zmniejszony , w tym: dzia  010 rozdzia  01041 § 6050 o kwot
1.525 z , dzia  010 rozdzia  01041 § 6059 o kwot  49.010 z .
Zmniejszony plan wydatków w kwocie 50.535 z  pokrywa zwi kszenie planu wydatków
finansowanych rodkami w asnymi na wietlicy wiejskiej w Czy ówku o kwot  19.158 z  w tym: w
dziale 010 rozdzia  01041 § 6050 o kwot  1.350 z  i w dziale 010 rozdzia  01041 § 6059 o kwot
17.808 z .
Ponadto w dziale 921 rozdzia  92109 § 4270 w kwocie 15.000 z  i 921 rozdzia  92109§ 4300 w kwocie
1.525  z  zostaje  otwarty  plan  wydatków  zwi zanych  z  remontem  wietlicy  wiejskiej  w  aga cu  ,
pozosta a kwota 14.852 z  pokrywa cz ciowo wydatki zwi zane z budow  wodoci gu w  Jankowej,
gdzie plan jest zwi kszony o kwot  22.814 z   z przeznaczeniem na sfinansowanie aktualizacji
pozwolenia na budow  i pozwolenia na tereny zamkni te ( dzia  010 rozdzia  01041 § 6050) pozosta a
kwota zwi kszenia znajduje swoje pokrycie w zwi kszeniu prognoz dochodów w dzia ach:
010 o kwot  15 z ,
700 o kwot  1.818 z
756 rozdzia y 75615 i 75616 o kwot  1.707 z
758 o kwot  3.811 z
756 rozdzia  75621 o kwot  611 z .
Pozosta a kwota tj. 24.389 z  w prognozach dochodów w dziale 756 rozdzia  75621 pokrywa
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zmniejszenie prognoz dochodów tj.:
w dziale 756 o kwot  6.000 z ,
w dziale 700 o kwot  18.389 z .

Zadanie pn. „ Modernizacja placówki  Przedszkola Miejskiego w I owej” jako zadanie realizowane w
ramach Programu :PROW 2007-2013 zaplanowane by o do sfinansowania rodkami w asnymi, w
zwi zku z przyznan  dotacj  rozwojow  w kwocie 133.450 z rodki w asne zostaj  zwolnione i
przeznaczone na pokrycie planu wydatków projektu pn. „ Budowa hali sportowej przy Szkole
Podstawowej i Gimnazjum w I owej”, ponadto  na dalsze pokrycie   planu wydatków  ww. projektu w
kwocie 150.000 z  sk adaj  si  zmniejszenia planu wydatków w dziale 900 rozdzia  90001 i rozdzia
90095 na ogóln  kwot  150.000 z  , a dotycz ce uzbrojenia dzia ek budowlanych w sie  wodoci gow
i kanalizacyjn , dalsze pokrycie planu wydatków na ww. projekcie  o kwot  1.078 z  znajduje si   w
zmniejszeniu planu wydatków  w dziale 710 rozdzia  71004 o kwot  14.000 z  na zadaniu zwi zanym
z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy.
Ca kowity koszt budowy hali sportowej  nie ulega zmianie, natomiast ulegaj  zmianie ród a
finansowania w zwi zku z tym, e  dotacja rozwojowo w dziale 801 rozdzia  80195 §§ 6208 i 6209
zostaje wprowadzona do bud etu w kwocie 3.471.437 z , natomiast rodki pomocowe w dziale 801
rozdzia  80195 § 6298 zostaj  zmniejszone o kwot  4.755.965 z , to ró nica w kwocie 1.284.528 z
zostaje pokryta z ww. róde  i kredytu w kwocie 1.000.000 z , w którym si  mieszcz rodki
pomocowe w kwocie 182.708 z .

Pozosta a kwota ze zmniejszenia w dziale 710 rozdzia  71004 w kwocie 12.922z , pokrywa:
- zwi kszenie planu wydatków o kwot  1.147 z  ( Dzia  921 rozdzia   92116) – w zwi zku z

opracowaniem kosztorysu inwestorskiego dla robót remontowych „Remont Miejskiej
Biblioteki Publicznej „

- zmniejszenie prognoz dochodów o dalsz  kwot  11.775 z  ( dzia  700 rozdzia  70005 § 0770).
Dalsze zmniejszenie prognoz dochodów w dziale 700 rozdzia  70005 § 0770 o kwot  15.300 z , wi e
si  ze zmniejszeniem planu wydatków w dziale 852 rozdzia  85219, o to ze zwi kszeniem prognoz
dochodów w dziale 852 rozdzia  85212 i zwi kszeniem planu wydatków w dziale 852 rozdzia  85212
o kwot  15.300 z .

Zwi kszenie prognoz dochodów w dziale 921 o kwot  445 z  dotyczy otrzymanej darowizny przez
so ectwo Borowe oraz wypracowanych przez ni  dochodów, co powoduje zwi kszenie planu
wydatków w dziale 921 rozdzia  92109 § 4210 o kwot  445 z .
Ponadto w ramach przyznanych rodków nast puje przesuni cie planu w so ectwie Klików z dzia u
921 rozdzia  92109 § 4300 do dzia u 926 rozdzia  92601 i 92605 na ogóln  kwot  518 z .

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

3) Wyodr bnienia w bud ecie Gminy I owa w roku bud etowym 2010 rodków
stanowi cych fundusz so ecki

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y i poinformowa , e Rada Miejska w
owej do dnia 30 czerwca 2009 roku jako organ stanowi cy gminy miejsko –wiejskiej zgodnie z

przepisem art.6 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu so eckim ( Dz.U.Nr 52, poz. 420 )
wyra a zgod  albo nie wyra a zgody na wyodr bnienie w bud ecie Gminy I owa w roku bud etowym
2010 rodków stanowi cych fundusz so ecki.

rodki funduszu b  mog y by  przeznaczone na realizacj  zada  w asnych gminy s cych
poprawie ycia mieszka ców i zgodnych ze strategi  rozwoju gminy, rodki funduszu b  mog y by
przeznaczone na pokrycie wydatków na dzia ania zmierzaj ce do usuni cia skutków kl sk
ywio owych.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.
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4) Wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w
owej przy ul. aga skiej 23/3

Pan Adam Gliniak – Burmistrz I owej
Wyja ni , e w przedstawionych trzech projektach uchwa  w w/w sprawie zaproponowano Radzie
udzielenie bonifikaty w wysoko ci 85%, nie mniej z uwagi na to, i  wp ywa y wnioski o
uwzgl dnienie nak adów, które gmina ponios a przy remoncie danej nieruchomo ci, wnioskuje o
zmian  wysoko ci bonifikaty.
W przypadku w/w lokalu mieszkalnego ze wzgl du na to, e Zak ad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej poniós  koszty remontu  w ostatnich 5 latach w kwocie 5.670,69 z otych wnioskuje o
udzielenie bonifikaty w wysoko ci 5%.
Pan Miros aw Wdowiak – Przewodnicz cy Rady Miejskiej zapozna  radnych z wersj  pierwotn
projektu uchwa y (proponowana bonifikata – 85%).
Nast pnie p. Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej omówi
szczegó owo projekt uchwa y.

osowanie wniosku:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Wniosek zosta  przyj ty jednog nie.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

5) Wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w
owej przy ul. Nadrzecznej 11/25

Pan Miros aw Wdowiak – Przewodnicz cy Rady Miejskiej zapozna  radnych z wersj  pierwotn
projektu uchwa y (proponowana bonifikata – 85%).
Pan Adam Gliniak – Burmistrz
Podobnie jak w poprzednim projekcie uchwa y w zwi zku z tym, e Zak ad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej wyda  na remont tego lokalu kwot  1.160,28 z otych wnioskuje o udzielenie bonifikaty
w wysoko ci 81%.
Pan Kaniecki przedstawi  projekt uchwa y.

osowanie wniosku:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Wniosek zosta  przyj ty jednog nie.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

6) Wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w
Jankowej aga skiej 51/1

Pan Miros aw Wdowiak – Przewodnicz cy Rady Miejskiej zapozna  radnych z wersj  pierwotn
projektu uchwa y (proponowana bonifikata – 85%).
Pan Adam Gliniak – Burmistrz
Zg osi  wniosek o zmian  wysoko ci bonifikaty z 85% na 78%.
W przypadku tej nieruchomo ci Zak ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w latach 2000 i
2001 wykona  remont ponosz c koszty w kwocie 2.925,39 z otych.
Pan Kaniecki zreferowa  projekt uchwa y.

osowanie wniosku:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Wniosek zosta  przyj ty jednog nie.
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osowanie uchwa y:

w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

7) Wspó dzia ania Gminy I owa z innymi gminami w celu realizacji projektu szkoleniowego
dla kadr urz dów administracji samorz dowej

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

Ad. II pkt 5
Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej
za przyj ciem protoko u g osowa o – 13 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 0

Ad. II pkt 6
Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Pan Adam Gliniak – Burmistrz
Odno nie realizacji inwestycji drogowej w Czernej zostan  podj te rozmowy z Zarz dem Dróg
Wojewódzkich, podobne czynno ci b  podj te w przypadku ul. Borowskiej.
Znak drogowy przy ul. Zacisze zostanie naprawiony.

Ad.II pkt 7
Wobec  wyczerpania si   porz dku  obrad  Pan Miros aw Wdowiak - Przewodnicz cy Rady   Miejskiej
zamkn   obrady XXIX sesji  Rady Miejskiej  w I owej.

Na tym protokó  zako czono. Protokó  zawiera 7  stron, ponumerowanych od 1 do 7.
Sesja trwa a nieprzerwanie od godz. 1200  do  godz. 1400

Protoko owa a:

Maria Soko owska


