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

odbytej w dniach  16 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 o14 radnych) i otworzy  obrady XXI 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. Sawicki Marek
11. S omi ski Tomasz
12. Suchodolski Krzysztof
13. Sygnowski Zygmunt
14. Wdowiak Miros aw

     Nieobecny: Rymarowicz Krystyna

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) Franciszek Paczkowski – So tys wsi Czerna
8) Stanis awa Ostrowska – So tys wsi Szczepanów
9) Ewa Lichta ska-Soba ska – Pe nomocnik Burmistrza do spraw Przeciwdzia ania

Uzale nieniom
10) El bieta Kinal – Kierownik O rodka Pomocy Spo ecznej

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) Zmieniaj ca uchwa  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu arskiego –

referuje Skarbnik Gminy
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3) Zmieniaj ca uchwa  w sprawie wprowadzenia op aty od posiadania psów oraz ustalenia

wysoko ci stawek op aty od posiadania psów – referuje Skarbnik Gminy
4) Rachunku dochodów w asnych Przedszkola Miejskiego w I owej – referuje Skarbnik

Gminy
5) Zarz dzenia poboru op aty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysoko ci

wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu p atno ci dla inkasentów – referuje
Skarbnik Gminy

6) Zarz dzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysoko ci
wynagrodzenia za inkaso – referuje Skarbnik Gminy

7) Zarz dzenia poboru op aty od posiadania psów w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i
wysoko ci wynagrodzenia za inkaso – referuje Skarbnik Gminy

8) Zmiany programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych dla gminy I owa
na 2008r. – referuje Pe nomocnik Burmistrza do spraw Przeciwdzia ania Uzale nieniom

9) Zmiany Gminnego Programu Przeciwdzia ania Narkomanii dla gminy I owa na 2008r. –
referuje Pe nomocnik Burmistrza do spraw Przeciwdzia ania Uzale nieniom

10) Przyj cia programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych dla gminy
owa na 2009 rok – referuje Pe nomocnik Burmistrza do spraw Przeciwdzia ania

Uzale nieniom
11) Przyj cia Gminnego Programu Przeciwdzia ania Narkomanii dla gminy I owa na 2009 rok

– referuje Pe nomocnik Burmistrza do spraw Przeciwdzia ania Uzale nieniom
12) Zmieniaj ca uchwa  w sprawie nadania Statutu O rodkowi Pomocy Spo ecznej w I owej –

referuje Kierownik O rodka Pomocy Spo ecznej
13) Ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Wanda” – referuje Kierownik Referatu

Gospodarki Komunalnej
14) Ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Jerzy” – referuje Kierownik Referatu

Gospodarki Komunalnej
15) Ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Henryk” – referuje Kierownik Referatu

Gospodarki Komunalnej
16) Ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „D by Szczepanowskie” – referuje Kierownik

Referatu Gospodarki Komunalnej
17) Ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Cisy nad Czern ” – referuje Kierownik

Referatu Gospodarki Komunalnej
18) Wysoko ci op at za us ugi komunalne o charakterze u yteczno ci publicznej – referuje

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
19) Okre lenia górnych stawek op at za us ugi usuwania odpadów z nieruchomo ci – referuje

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
20)  Przyj cia  zmian  w  Statucie  yckiego  Zwi zku  Gmin  –  referuje  Kierownik  Referatu

Gospodarki Komunalnej

4. Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Zako czenie XXI 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 25 listopada 2008r. do dnia 16 grudnia 2008r. i tak:

Podpisa em umow  darowizny na rzecz Gminy z Panem Leszkiem Sw drowskim w celu
przyj cia samochodu stra ackiego marki „STEYER”.
Uczestniczy em w Zarz dzie yckiego Zwi zku Gmin oraz Konferencji Euroregionu
„Sprewa-Nysa-Bóbr” z okazji 15-lecia istnienia.
Nasz wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazw  „Poprawa bezpiecze stwa
ruchu drogowego poprzez przebudow  ulicy Ogrodowej nr 101114F w I owej” znalaz  si  na
og oszonej dnia 5 grudnia 2008r. li cie rankingowej gmin i powiatów, które zakwalifikowa y
si  do tegorocznego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011r.
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Kwota dofinansowania wynosi 50%  kosztów kwalifikowanych tj. 447,1 tys.z . Inwestycja

dzie realizowana w 2009 roku.
Dnia 2 grudnia br.  w Krajowej Izbie Odwo awczej przy Prezesie Urz du Zamówie
Publicznych w Warszawie rozpatrzone zosta o odwo anie Budownictwa Hydro-Energetyka
Dychów w sprawie „Budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej i     Gimnazjum w

owej”. Wyrokiem z dnia 3 grudnia br. Krajowa Izba Odwo awcza oddali a odwo anie
powy szej firmy. Dzi  tj. 16 grudnia br. zosta a podpisana umowa z Przedsi biorstwem
Budowlanym JANBUD Sp. z o.o. z ar  i przekazany zosta  plac budowy. Z ona oferta
opiewa na kwot  7.462.316,28 z otych brutto.
Dnia 12 grudnia br. up yn  termin sk adania ofert  „Na utrzymanie i administrowanie stadionu
miejskiego przy ul. Piaskowej1a oraz boiska przy ul. aga skiej w I owej”. W oznaczonym
terminie z ona zosta a jedna oferta KS „Vitrosilicon” I owa i z tym klubem zostanie
podpisana umowa na kolejne trzy lata. Warto  z onej oferty na 2009 r. to kwota 78.940,00

 brutto.
W dniu 20 listopada podpisa em protoko y uzgodnie  dot. sprzeda y na rzecz najemców lokali
mieszkalnych przy Placu Wolno ci 15/1 i 15/2  i Hutniczej 1/18.
W dniu 21 listopada podpisa em protokó  uzgodnie  dot. oddania w u ytkowanie wieczyste
gruntu pod gara em nr 52 w I owej przy ul.Borowskiej.
W dniu 2 grudnia podpisa em protoko y uzgodnie  dot. sprzeda y na rzecz najemców lokali
mieszkalnych przy ul.Traugutta 25/15 i ul.Traugutta 23/14.
W dniu 3 grudnia podpisa em protokó  uzgodnie  dot. sprzeda y na rzecz najemcy lokalu
mieszkalnego w m.Wilkowiska 5A/1.
W dniu 12 grudnia podpisa em umowy notarialne dot. sprzeda y: dzia ek po onych w
Czy ówku, lokali mieszkalnych: przy Placu Wolno ci 15/1 i 15/2 , m.Wilkowiska 5A/1,
ul.Traugutta 25/15, ul.Traugutta 23/14, ul.Hutniczej 1/18 i oddania w u ytkowanie wieczyste
gruntu pod gara em nr 52 przy ul.Borowskiej.
Podpisa em 2 aneksy do umów dzier awy gruntów pod gara ami przy ul.Piaskowej.
Podpisa em umow  dzier awy gruntu pod gara em w I owej przy ul.Ogrodowej.
Na dzie  15 stycznia 2009 r. og osi em I przetarg na sprzeda  gruntu przy ul.Poniatowskiego z
przeznaczeniem pod budow  gara u oraz rokowania (po dwóch nieskutecznych przetargach) na
sprzeda  lokalu u ytkowego przy ul.Pu askiego 18.
Podpisano umow  na prace projektowe magistrali wodoci gowej do Czy ówka.

ono dokumenty i dokonano uzgodnie  w Zak adzie Uzgodnie  Dokumentacji Projektowej
odno nie budowy dróg wewn trznych w podstrefach Azalia i Magnolia, oraz sieci
wodoci gowej w Jankowej aga skiej.
Zgodnie z wnioskami Komisji Do Spraw Publicznych wyst piono z pismem do Lubuskiego
Zarz du  Melioracji  i  Urz dze  w Zielonej  Górze  Insp.  w aganiu  o  budow  k adki  na  rzece
Czernej Wielkiej.
Wydano zgod  na dobudow  o wietlenia przy parkingu na osiedlu przy ul.Borowskiej
Prowadzono rozmowy wst pne z geodetami i przyst piono do sporz dzenia umowy odno nie
wykonania map do projektu budowy wodoci gu w aga cu.
Dokonano ogl dzin proponowanych przez Nadle nictwo w aganiu pomników przyrody
rosn cych na terenie gminy.
Przeprowadzono kontrole gospodarstw uchylaj cych si  od zawarcia umowy na wywóz
nieczysto ci sta ych w I owej i nielegalnego wysypiska w Borowem.
Prowadzono rozmowy i przyst piono do sporz dzenia umów na wykonanie sieci
wodoci gowej i kanalizacji na ul.Piaskowej.
Rozpocz to naliczanie kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji projektu k adki na
ul. M skiej.
Wydano 4 decyzje zezwalaj ce na wycink  drzew ze zwolnieniem z op at za wycink .
Wydano 1 za wiadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez rodziców wnioskodawcy.
Wydano 1 decyzje o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj  przedsi wzi cia
dla przedsi wzi  polegaj cych na:
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„Lokalizacji linii do kruszenia st uczki szklanej z w asnej produkcji, budowie malarni zniczy
z niezb dn  infrastruktur  techniczn , drogami wewn trznymi i placami manewrowymi” –
inwestor „Vitrosilicon” S.A.
Wydano postanowienie w którym odst piono od sporz dzenia raportu oddzia ywania na
rodowisko dla przedsi wzi cia polegaj cego na „Budowie budynku warsztatowo-biurowego

zak adu produkcyjno-us ugowego o profilu obróbki metali” w I owej.
Postanowieniem przekazano pismo Rejonowego Zarz du Infrastruktury w Zielonej Górze do
Ministra rodowiska w sprawie wprowadzenia korekty do Programu Natura 2000 wy czaj cej
obszary oznaczone PLB 020005 Bory Dolno skie w cz ci dotycz cej terenu wojskowych
kompleksów poligonowych nr 550 aga  i 549 wi toszów.
Wydano 5 decyzji o warunkach zabudowy.
Wydano 2 za wiadczenia okre laj ce przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub w studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy I owa.
Uzgodniono 1  projekt inwestycji (dotycz cy kabla energetycznego-po czenie z elektrowni
wodn  w Klikowie).
Wydano 1 decyzje o przywróceniu do stanu pierwotnego pasa drogowego (ul.Surzyna -
przy cze gazowe, wykonawca-firma Nadziejko).
Komunikacja – uzgodniono wykonywanie przewozów regularnych osób na linii
komunikacyjnej:

aga  D.A. – I owa Rynek – Lipna,
ary ul. U ska – Mirostowice Dolne – Jankowa aga ska

wietlenie ulic:
za ono now  lamp  na ulicy Kolejowej w I owej (przy szkole podstawowej)
zg aszane s  na bie co do ENEA Operator. informacje o braku o wietlenia
ulicznego na terenie gminy

Zlecono remont odcinka drogi gruntowej przy ul. Ko cielnej oraz przy ul. Traugutta.
Wydano 16 za wiadcze : o wpisie, zmianie wpisu do ewidencji dzia alno ci gospodarczej, o
zawieszeniu wykonywania dzia alno ci oraz potwierdzaj ce dane z ewidencji dzia alno ci
gospodarczej.
Wydano 4 decyzje o wykre leniu przedsi biorców z ewidencji dzia alno ci gospodarczej.
Wydano 2 zezwolenia na sprzeda  napojów alkoholowych w punkcie sprzeda y detalicznej –
bar w budynku nr 8 przy ul. Borowskiej.
Wszcz to post powanie w sprawie wydania zezwolenia na sprzeda  napojów alkoholowych
zawieraj cych do 4,5% alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do spo ycia w miejscu
sprzeda y w barze w Koninie aga skim na dzia ce nr 395/3.
Rozliczono dotacj  w wysoko ci 4.000 z otych przyznan  przez Lubuski Urz d Wojewódzki
Wydzia  Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Gorzowie Wielkopolskim na utrzymanie
grobów kwater wojennych na cmentarzu komunalnym w I owej.

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:
Radna Ma gorzata P kala – Radna
Zg osi a wniosek o rozwa enie mo liwo ci umieszczenia drogowskazu w kierunku Jankowej ag. na
drodze wojewódzkiej jad c od strony agania. Obecny stan powoduje, e kierowcy b dz  doje aj c
do Czernej, gdzie nie ma miejsca na zawrócenie.
Zwróci a uwag  na wyst puj ce w wietlicach w Koninie ag. i Czernej usterki powykonawcze i
niedogrzanie tych wietlic. Trzeba chyba zastanowi  si  nad zmian  sposobu ogrzewania w tych
obiektach  oraz  na  przysz  w  planowanych  remontach  wietlic  wiejskich  trzeba  pami ta  o
rozwi zaniu problemu ogrzewania.

Przewodnicz cy Rady Miejskiej odczyta  wniosek Rady So eckiej w Czernej dotycz cy rozwi zania
problemu ogrzewania wietlicy wiejskiej w Czernej.



5
Zapozna  równie  Rad  z tre ci  pisma Pani Barbary Fitz w sprawie remontu ulicy Ko cielnej, które
wp yn o do wiadomo ci Rady Miejskiej.

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.

Zmniejszenie planu wydatków jednostek pomocniczych na ogóln  kwot  342 z  w tym w dziale 900
rozdzia  90003 § 4300 o kwot  339 z  i w dziale 926 rozdzia  92695 § 4210 o kwot  3 z  zostaje
przeznaczone równie   na zwi kszenie planu wydatków jednostek pomocniczych  na ogóln  kwot
342 z  w tym: w dziale 750 rozdzia  75095 § 4210 o kwot  53 z  i w dziale  921 rozdzia  92109 § 4210
o kwot  289 z . Powy sza zmiana wynika z charakteru wydatków dokonanych lub planowanych do
realizacji przez jednostki pomocnicze.
Ponadto w dziale 921 rozdzia  92109 zostaj  zwi kszone plany wydatków  o kwot  2.850 z  tj. na : §
4210 o kwot  1.700 z , § 4300 o kwot  1.000 z , § 4750
o kwot   150 z , które swoje pokrycie znajduj  w zwi kszeniu prognoz dochodów w dziale 921
rozdzia  92109 § 2700 o kwot  2.850 z  w zwi zku z realizacj  zadania w ramach projektu „ Bory
Dolno skie – kolebk  lokalnej to samo ci narodowej i kulturowej ” przez GCKiS w I owej.

Zmniejszenie prognoz dochodów w dziale 853 rozdzia  85395 § 2008 o kwot  47 z   znajduje swoje
odzwierciedlenie  w zmniejszeniu planu wydatków  w dziele 853 rozdzia  85395 z ko cówk  ( 8) na
§§ 401, 417, 430,437 o kwot  998,35 i zwi kszeniu z ko cówk  (8) na § 421 o kwot  951,35 z .
Ponadto zostaj  zwi kszone prognozy dochodów w dziale 853 rozdzia  85395 § 2009, które znajduj
swoje odzwierciedlenie w  zwi kszeniu planu wydatków w dziale 853 rozdzia  85395 z ko cówk  (9)
na §§ 417,421,437 o kwot   62,16 z  i
zmniejszeniu planu wydatków z ko cówk  (9) na §§ 401,430 o kwot  15,16 z  .
Powy sze zmiany dotycz  projektu pn. „ Aktywizacja spo eczno- zawodowa w gminie I owa”
realizowanego przez O rodek Pomocy Spo ecznej w I owej w cz ci finansowanej rodkami z
zewn trz.

Dalsze zmniejszenie planu wydatków w dziale 853 rozdzia  85395 § 4289 o kwot  55  z  w ramach
ww. projektu, a zaplanowanych do  sfinansowania rodkami w asnymi oraz  dalsze zmniejszenie planu
wydatków w dziale 921 rozdzia  92109 o kwot   14.243 z  na § 4010, 4110, 4120, 4440  dotycz ce
zmniejszenia planu wydatków GCK i S w I owej pokrywa zwi kszenie:
- planu wydatków  Gimnazjum w I owej w dziale 801 rozdzia  80113 o kwot  1.161 z ,
- planu wydatków GZEAS w I owej w dziale 801 rozdzia  80114 o kwot  3.508z ,
- planu wydatków SP w I owej w dziale 801 rozdzia  80148 o kwot  2.196 z ,
- planu wydatków w dziale 854 rozdzia  85401 o kwot  2.018 z  w tym kwota 1.670 z  przypada na
zwi kszenie planu wydatków SP w I owej i kwota 348 z  przypada na zwi kszenie planu wydatków
Gimnazjum w I owej.
- cz ciowe planu wydatków Przedszkola Miejskiego w I owej w dziale 801 rozdzia  80104 o kwot
5.415 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 § 6298 o kwot  119.452 z , a
tak e  planowane wydatki o kwot  119.452 z  zaplanowane do sfinansowania rodkami pomocowymi,
co znajduje swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu planu wydatków w dziale 801 rozdzia  80195 §
6298.
Ponadto w ramach przedmiotowego projektu  zostaj   zwi kszone planowane wydatki o kwot
105.383 z , które zosta y zaplanowane do sfinansowania rodkami w asnymi bud etu w dziale 801
rozdzia  80195 § 6050.
Powy sze zwi kszenie posiada pokrycie w zmniejszeniu planu wydatków:
- w dziale 801 rozdzia  80104 § 6058 o kwot  78.279 z  i § 6059 o kwot  13.814z , zmniejszenia
dotycz  projektu „ Modernizacja Placówki Przedszkola Miejskiego w I owej ”.
-  SP w Szczepanowie w dziale 801 rozdzia  80103 o kwot  3.331 z , oraz w dziale 801 rozdzia  80101
§ 3020 o kwot  1.180 z ,
- OPS w I owej o kwot   4.204 z  w dziale 852 rozdzia  85202 ,
- Przedszkola Miejskiego w I owej w dziale 801 rozdzia  80104 o kwot  43 z ,
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- dotycz cych zmniejszenia pomocy finansowej dla Powiatu arskiego o kwot  3.535 z  w dziale 851
rozdzia  85195 § 2710,
- dotacji przedmiotowych dla ZGKiM o kwot  697 z  w dziale 900 rozdzia  90003 § 2650,
- cz ciowych tj. w kwocie 300 z  na zadaniu pn „ Odgrodzenie boiska od widowni na stadionie
miejskim” dzia  926 rozdzia  92601 § 6050.
Dalsze zmniejszenie planu wydatków w dziale 926 rozdzia  92601 § 6050 o kwot  200 z , a tak e
zmniejszenia:
-  planu  na utrzymaniu rowów melioracyjnych w dziale 010 rozdzia  01008 o kwot  2.301,
- planu na wycenach nieruchomo ci w dziale 700 rozdzia  70005 o kwot  11.000 z ,
- planu na opracowaniach  dotycz cych decyzji o warunkach zabudowy w dziale 710 rozdzia  71004 o
kwot  7.000 z ,
- planu na zadaniu pn.” Remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej w Klikowie –opracowanie
dokumentacji”  w dziale 921 rozdzia  92109 o kwot  20.340 z ,
a tak e zwi kszenie prognoz dochodów na ogóln  kwot   321.715 z  w tym:
w dziale 010 o kwot           82 z ,
w dziale 700 o kwot      4.300 z ,
w dziale 750 o kwot           73 z ,
w dziale 756 o kwot  293.192 z ,
w dziale 758 o kwot     13.133 z ,
w dziale 801 o kwot         22 z ,
w dziale 852 o kwot  10.913 z
a tak e zmniejszenie rozchodów o kwot  2.101 z  w zwi zku z  cz ciow  sp at  kredytu ze rodków
grantu   Komisji Europejskiej w kwocie 27.315,41 z ,
Pokrywaj  zmniejszenie prognoz dochodów
w dziale 010 o kwot  1.796 z ,
w dziale 756 o kwot   34.918 z ,
a tak e zwi kszenie planu wydatków:
- w dziale 757 rozdzia  75702 o kwot  700 z  , a dotycz  obs ugi d ugu publicznego,
-  w dziale 801 rozdzia  80101 dotyczy zwi kszenia planu wydatków w Szkole Podstawowej w I owej
o kwot  41.173 z ,
- rozdzia  80104 dotyczy  dalszego zwi kszenia planu wydatków w Przedszkolu Miejskim w I owej o
kwot  10.593 z ,
- rozdzia  80110 dotyczy zwi kszenia planu wydatków w Gimnazjum w I owej o kwot  31.846 z ,
- w dziale 900 rozdzia  90095 § 6050 o kwot  130.236 z , na które sk adaj  si  zwi kszenia  na
nast puj cych zadaniach:
* budowa wodoci gu w so ectwie Czy ówek o kwot  18.300 z ,
* uzbrojenie dzia ek budowlanych przed sprzeda  sie  wodoci gow  o kwot  45.436 z ,
* sie  wodoci gowa tereny inwestycyjne o kwot  66.500 z  ,
- w dziale 900 rozdzia  90001 § 6050 o kwot  162.145 z , a dotyczy sieci kanalizacyjnej na  terenach
inwestycyjnych o kwot  162.145 z .
 Zwi kszenie planu wydatków dotycz cych infrastruktury  terenów inwestycyjnych  znajduje swoje
pokrycie  równie  w zmniejszeniu planu wydatków w dziale 600 rozdzia  60016 § 6050 o kwot
48.750 z , gdzie zadanie by o uj te ca ciowo jako „ Projekt drogi wewn trznej i infrastruktury”.

W  dziale 600 rozdzia  60016 § 0690 zostaj  zmniejszone prognozy dochodów o kwot  4.495 z  , a
zwi kszone w dziale 756 rozdzia  75618 § 0490 równie  o kwot  4.495 z  w zwi zku ze zmian
klasyfikacji bud etowej dotycz cej op at za zaj cie pasa drogowego

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

2) udzielenia pomocy finansowej dla powiatu arskiego
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y, wyja ni a, e zmiana
podyktowana jest rozliczeniem udzielonej pomocy finansowej. Poniewa  szczepienia odbywa  si

 w trzech dawkach i rozliczenie ca ci nast pi oby dopiero w miesi cu wrze niu 2009r.,
konieczne jest  podzielenie kwoty tak, aby za pierwsze szczepienie mo liwe by o rozliczenie do ko ca
2008r.
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osowanie uchwa y:

W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Za przyj ciem uchwa y g osowa o – 12 radnych
Przeciw – 2 (M.P kala, K.Burnat)
Wstrzymuj cych si  – 0

3) Zmieniaj ca  uchwa  w sprawie wprowadzenia op aty od posiadania psów oraz ustalenia
wysoko ci stawek op aty od posiadania psów

Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y i poinformowa a, e w
dotychczasowym brzmieniu § 5:
§ 5. Z op aty od posiadania psów zwalnia si  posiadanie psa przez osob  fizyczn , utrzymywanego w
celu wykonywania pracy dozorcy nocnego – od jednego psa.
skre lono s owa „przez osob  fizyczn ”, zgodnie z sugesti  organu nadzoru.

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

4) Rachunku dochodów w asnych Przedszkola Miejskiego w I owej
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y. Poda a, i  projekt zosta
przygotowany na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego w I owej. Ponadto doprecyzowano
kwesti  odsetek od rodków na rachunku dochodów w asnych.

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

5) Zarz dzenia poboru op aty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i
wysoko ci wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu p atno ci dla inkasentów

Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówi a jednocze nie trzy nast puj ce po sobie projekty
uchwa  dotycz ce poboru inkasa i poinformowa a, i  Rada zarz dza pobór op aty targowej w drodze
inkasa i wyznacza inkasentów do poboru op aty targowej, poboru podatków oraz poboru op aty od
posiadania psów.

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

6) Zarz dzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysoko ci
wynagrodzenia za inkaso

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

7) Zarz dzenia poboru op aty od posiadania psów w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów i wysoko ci wynagrodzenia za inkaso

.
osowanie uchwa y:

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

8) Zmiany programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych dla gminy
owa na 2008r.

Pani Ewa Lichta ska-Soba ska – Pe nomocnik Burmistrza do spraw Przeciwdzia ania Uzale nieniom
omówi a projekt uchwa y. Dotychczas niewykorzystane rodki zostan  przeznaczone na doposa enie
wietlic socjoterapeutycznych w Koninie ag. i Czernej.

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

9) Zmiany Gminnego Programu Przeciwdzia ania Narkomanii dla gminy I owa na 2008r.
Pani Ewa Lichta ska-Soba ska – Pe nomocnik Burmistrza do spraw Przeciwdzia ania Uzale nieniom
omówi a projekt uchwa y. Poinformowa a, e osoby pracuj ce w wietlicach socjoterapeutycznych
realizuj  zadania równie  z Programu Przeciwdzia ania Narkomanii, st d te  wynagrodzenia dla tych
osób wyp acane s  równie  z tego Programu. W zwi zku z tym w projekcie uchwa y uwzgl dniono
rodki na wyp at  wynagrodze  dla koordynatorów pracy w wietlicach socjoterapeutycznych.

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

10) Przyj cia programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych dla gminy
owa na 2009 rok

Pani Ewa Lichta ska-Soba ska – Pe nomocnik Burmistrza do spraw Przeciwdzia ania Uzale nieniom
omówi a projekt uchwa y.

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

11) Przyj cia Gminnego Programu Przeciwdzia ania Narkomanii dla gminy I owa na 2009
rok

Pani Ewa Lichta ska-Soba ska – Pe nomocnik Burmistrza do spraw Przeciwdzia ania Uzale nieniom
omówi a projekt uchwa y.

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

12) Zmieniaj ca uchwa  w sprawie nadania Statutu O rodkowi Pomocy Spo ecznej w I owej
Pani El bieta Kinal – Kierownik O rodka Pomocy Spo ecznej wyja ni a, e projekt uchwa y zwi zany
jest z nowymi zadaniami O rodka Pomocy Spo ecznej (pomoc osobom uprawnionym do alimentów,
promocja zatrudnienia i instytucji rynku pracy itp.).

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

13) Ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Wanda”
Pan Dariusz Nied wiecki – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej poinformowa , e
Nadle nictwo aga  przes o dokumentacj  dotycz  drzew znajduj cych si  na gruntach b cych
w zasi gu Nadle nictwa, które spe niaj  kryteria warunkuj ce je do uznania za Pomniki Przyrody.
W zwi zku z wnioskami Nadle nictwa zosta y przygotowane stosowne projekty uchwa  i przed one
Radzie o uznanie wyszczególnionych drzew za Pomniki Przyrody.

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

14) Ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Jerzy”
osowanie uchwa y:

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

15) Ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Henryk”
osowanie uchwa y:

W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.
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16) Ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „D by Szczepanowskie”

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

17) Ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Cisy nad Czern ”
osowanie uchwa y:

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

18) Wysoko ci op at za us ugi komunalne o charakterze u yteczno ci publicznej

Pan Dariusz Nied wiecki – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej poinformowa , e
 na podstawie art. 4 ust. 1. pkt 2 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej je li
przepisy szczególne nie stanowi  inaczej, rada gminy postanawia o wysoko ci cen i op at albo o
sposobie ustalania cen i op at za us ugi komunalne o charakterze u yteczno ci publicznej oraz za
korzystanie z gminnych obiektów i urz dze  u yteczno ci publicznej.

 Na podstawie kalkulacji przedstawionych przez ZGKiM proponuje si  przyj cie zastosowanych
stawek dla nieczysto ci sta ych przyjmowanych na wysypisko odpadów komunalnych w Czy ówku w
wysoko ci 64,49 z  netto za jedn  ton , a dla cieków komunalnych dowo onych  do punktu zlewnego
oczyszczalni cieków w I owej w wysoko ci 2,44 z  za jeden metr sze cienny.

 Op ata  za korzystanie ze rodowiska wyszczególniona w § 1 pkt 3. jest naliczana niezale nie od
uchwa y rady gminy na podstawie Prawa ochrony rodowiska.

Pan Józef Brzezicki – Radny
Zg osi  wniosek o wykre lenie w § 1 ust. 2 wyrazów: ”, z zastrze eniem ust. 3” oraz w ust. 3 wyrazu:
„i ust. 2”.

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

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

19) Okre lenia górnych stawek op at za us ugi usuwania odpadów z nieruchomo ci

Pan Dariusz Nied wiecki – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Ustawa o samorz dzie
gminnym i Ustawa o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach nak adaj  na nas obowi zek
uchwalenia górnych stawek op at ponoszonych przez w cicieli nieruchomo ci za us ugi
odbierania odpadów komunalnych sta ych i ciek ych, oraz transportu ich do punktów zbiorczych.

Proponuje si  przyj cie stawek wyliczonych wg kalkulacji przedstawionych przez
ZGKiM w I owej w kwocie 91,97 z  za odbiór, transport i sk adowanie metra sze ciennego
niesegregowanych nieczysto ci sta ych, kwota zosta a zmieniona ze wzgl du na spadek cen
materia ów wtórnych i powstaj ce problemy z ich zbyciem. Przy odpadach segregowanych
80,03 z , oraz stawk  12,92 z  za metr sze cienny przy odbiorze i transporcie cieków
komunalnych.

Pani Ma gorzata P kala – Radna  - zapyta a, kiedy b  wprowadzone zmiany w celu
zró nicowania op at za usuwanie nieczysto ci sta ych.

Pan Piotr Kowalski – Kierownik Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – propozycje
zmian zostan  przedstawione do ko ca tego roku tak, aby w miesi cu styczniu 2009r. podj  dyskusj
i wprowadzi  stosowne zmiany w uchwa ach reguluj cych te zagadnienia.
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Pan Marek Sawicki – Radny – zapyta , czy b dzie mo liwe dokonanie zmian w umowach bez
zachowania okresu wypowiedzenia np. w drodze porozumienia stron.

Pan Piotr Kowalski – Kierownik Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - tak, jest
taka mo liwo , wszystko zale y od porozumienia si  stron umowy. Oczywi cie zmiana b dzie
musia a nast pi  z pocz tkiem okresu rozliczeniowego.

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Za przyj ciem uchwa y g osowa o – 13 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymuj cych si  – 1 (J.Rodak)

20) Przyj cia zmian w Statucie yckiego Zwi zku Gmin
Pan Dariusz Nied wiecki – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej poinformowa , e na
podstawie art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (tekst jednolity. Dz.
U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, ze zm.). Zmiana statutu nast puje w trybie przewidzianym dla jego
ustanowienia, to jest przyj cia przez rady zainteresowanych gmin bezwzgl dn  wi kszo ci  g osów
ustawowego sk adu rady gminy.
Zmiany maj   charakter formalny i porz dkowy, ze szczegó owym okre leniem kompetencji
Zgromadzenia, oraz sposobu powo ania i zakresu dzia ania Dyrektora Biura.
Uchwa a mo e by  podj ta lub odrzucona tylko w ca ci.

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 14 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 – 14 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 0

Ad.II pkt 5
Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Pan Adam Gliniak – Burmistrz
Drogowskaz w kierunku Jankowej ag. – drogi publiczne oznakowywane s  zgodnie z przepisami.
Nie jest mo liwe ustawianie znaków wed ug w asnego uznania, nawet je li mia yby wskazywa  drog
do miejsc lub miejscowo ci wa nych dla korzystaj cych z dróg. W celu poprawy dojazdu do cegielni
w Jankowej, zainteresowana firma mo e ustawi  po uzgodnieniu z zarz dc  drogi reklamy wskazuj ce
dogodny dojazd do miejscowo ci.

Problem ogrzewania wietlic – w pierwszym rz dzie nale y sobie odpowiedzie , jak te wietlice maj
dzia . W chwili obecnej stworzyli my tam centra integracji spo ecznej, po to, eby nie sta y puste i
by y prowadzone zaj cia. Dzia alno  ta nie przynosi dochodu, z którego mo liwe by oby pokrycie
kosztów  np. ogrzewania. Wiadomo, e ogrzewanie powinno by  w ciwie zaprojektowane i dobrane
do obiektu, eby spe nia o swoje funkcje. Niezb dne wi c b dzie przeprowadzenie debaty, dyskusji z
udzia em Pa stwa, eby okre li  jakie mamy pomys y na dalsze funkcjonowanie tych obiektów.

Je eli chodzi o ulic  Ko cieln  to faktycznie wyst puje tam problem z tworzeniem si  du ych ka
utrudniaj cych ycie mieszka com przy tej ulicy. By y dokonywane próby utwardzenia tego odcinka
drogi w kierunku cmentarza, od którego sp ywa w nie woda, ale próby te si  nie powiod y ze
wzgl du tak e na spory ruch samochodów wje aj cych na plac przyko cielny. Zmiana
wyprofilowania drogi nie jest raczej mo liwa, poniewa  opracowany projekt budowy drogi przewiduje

nie nachylenie w kierunku ulicy Mickiewicza, co umo liwi odprowadzenie wód opadowych.
Dokonywane dora ne dzia ania nie przynosz  oczekiwanych efektów. Na pewno trzeba by oby tam
zrobi  odwodnienie, bo jest  planowana kanalizacja deszczowa i wej  w t  inwestycj , je eli chcemy
na trwa e ten problem za agodzi . W tej chwili trudno mówi  o tym, e da si  wygospodarowa rodki,
eby ten problem rozwi za  w najbli szym czasie.



11
Radny Jerzy Rodak stwierdzi , e niezb dne jest rozwi zanie tego problemu ze wzgl du na dojazd
do drugiej cz ci cmentarza. Temat ten by  ju  poruszany w poprzedniej kadencji Rady nie mniej nie
zosta  sfinalizowany.

Pan Tomasz S omi ski zapyta  jeszcze, czy ze wzgl du na budow  hali sportowej przewidywane jest
zamkni cie ulicy Cmentarnej.

Pan Burmistrz poinformowa , e nie przewiduje si  wy czenia z ruchu tej ulicy, jednak powstan  z
pewno ci  utrudnienia w ruchu.

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

Na tym protokó  zako czono. Protokó  zawiera  11 stron, ponumerowanych od 1 do 11.
Sesja trwa a nieprzerwanie od godz. 1400  do  godz. 1640

Protoko owa a:

Maria Soko owska


