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PROTOKÓ   Nr XXVII/09

z sesji Rady Miejskiej w I owej
odbytej w dniu 29 kwietnia 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 XXVII sesji Rady Miejskiej w I owej.

W sesji uczestniczy y nast puj ce osoby - radni:
1. Brzezicki Józef
2. Burnat Krystyna
3. D browski Czes aw
4. Kopczy ska-Gronek Halina
5. Markilewicz Jolanta
6. Michalczuk Anna
7. P kala Ma gorzata
8. Rodak Jerzy
9. Rymarowicz Krystyna
10. Sawicki Marek
11. Suchodolski Krzysztof
12. Sygnowski Zygmunt
13. Wdowiak Miros aw

Nieobecni:
Czarnota Leszek

omi ski Tomasz

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) Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego
5) Agata Matusiak-Wojnicz – Radca Prawny Urz du Miejskiego w I owej
6) Dariusz Nied wiecki –  Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
7) Piotr Kowalski – Kierownik Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej
8) Jan Woronik – G ówny Specjalista w Referacie Gospodarki Komunalnej
9) Jan Dromarecki – So tys wsi Czy ówek
10) Maciej Beszterda – So tys wsi aganiec
11) Maria arska – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w I owej
12) Beata Kwiatkowska – So tys wsi Borowe
13) Jolanta Marciniak – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia ania Bory Dolno skie
14) Mariusz Leszczy ski – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia ania Bory Dolno skie

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. Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju obejmuj cej obszar 10 gmin z Województwa Lubuskiego i
Dolno skiego wspó finansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – referuj
pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia ania Bory Dolno skie.
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2. Przedstawienie sprawozdania z dzia  w okresie mi dzy sesjami przez:

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

3. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.

4. Przyj cie uchwa  w sprawie:
1) udzielenia absolutorium Burmistrzowi I owej z tytu u wykonania bud etu za 2008 rok –

referuje Burmistrz
2) zmieniaj ca uchwa  w sprawie okre lenia wysoko ci stawek podatku od nieruchomo ci –

referuje Sekretarz Gminy

5. Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Zako czenie XXVII sesji Rady Miejskiej w I owej.
Porz dek obrad zosta  przyj ty bez uwag.

PRZEBIEG OBRAD
Ad.II pkt 1
Pan Jan Woronik – Wiceprezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia ania Bory Dolno skie
Poinformowa , e pocz tki genezy Lokalnej grupy dzia ania si gaj  roku 2005, kiedy to  po wielu
konsultacjach mi dzygminnych uda o si  podpisa  porozumienie  mi dzy 9 gminami z województw
dolno skiego i lubuskiego. Ze strony  dolno skiego to gminy W gliniec, Pie sk i Osiecznica   a ze
strony lubuskiego gminy wiejskie aga , ary, Ma omice, Wymiarki, Przewóz i I owa.
Ta grupa gmin obejmuje swoim dzia aniem obszar blisko 2000  km2,  zamieszkany przez 66 tys. osób.
Dzi ki zawartemu porozumieniu zosta a zawi zana Fundacja Bory Dolno skie, stworzono te
Zintegrowan  Strategi  Rozwoju  Obszarów Wiejskich  na lata 2006-2007.  Wniosek o
dofinansowanie realizacji Strategii w ramach dzia ania  „ Pilota owy Program Leader + ”
Sektorowego Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz
rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”   zosta  pozytywnie rozpatrzony przez  Fundacj  Programów
Pomocy  dla  Rolnictwa  (  FAPA)  dzia aj cej  w  imieniu  Ministerstwa  Rolnictwa.  Dzi ki  pozyskanym
rodkom finansowym  w wys. 718 tys. z  zrealizowano 64 dzia ania.

W ubieg ym roku Fundacja Bory Dolno skie zosta a pozytywnie rozliczona z realizacji Strategii
przez FAPA.
W nowym okresie programowania PROW na lata 2007-2013 o  4 LEADER -  Ministerstwo  zaleci o
zmian  formy prawnej Lokalnej Grupy Dzia ania na Stowarzyszenie.  Nowe Porozumienie o
powo aniu Stowarzyszenia zosta o podpisane przez Burmistrzów i Wójtów 10 gmin ( dosz a tym
razem gmina Gozdnica) rok temu 30.04.2008 r.
Przeprowadzono ca  procedur  rejestracji Stowarzyszenia LGD Bory Dolno skie, zosta a napisana
nowa strategia na lata 2009-2013,  uwzgl dniaj ca odpowiedni parytet podmiotów sektora
publicznego, spo ecznego i biznesu. Wniosek o dofinansowanie dzia  zawartych w strategii zosta

ony w marcu tego roku.  Decyzj  Zarz du Województwa Lubuskiego z dnia 28.04.2009
Stowarzyszenie LGD Bory Dolno skie zosta o wybrane do realizacji strategii rozwoju w ramach
PROW na lata 2007-2013.     Kwota dofinansowania to  9,7 mln z    na realizacje zada   zapisanych w
strategii i utrzymanie biura stowarzyszenia ( zatrudniaj ce 3 osoby na etacie), które ma m.in.
nadzorowa   realizacj   uchwalonej strategii.

Pan Mariusz Leszczy ski - Dyrektor Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia ania Bory
Dolno skie
W zwi zku z przyj  uchwa  przez Zarz d Województwa Lubuskiego w sprawie wyboru lokalnej
grupy dzia ania do realizacji strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 oraz przyznan  kwot  dofinansowania w wysoko ci 9,7 mln z  na dzia ania
Stowarzyszenia LGD Bory Dolno skie, p. Leszczy ski przedstawi  krótk  prezentacj  obrazuj
nowe mo liwo ci finansowania inicjatyw oraz poszczególne cele strategii:
1.Cel ogólny – lepsze wykorzystanie potencja u przyrodniczego i  kulturowego w rozwoju regionu.
Cele szczegó owe:
1.1.Rozwój infrastruktury turystycznej, sportowo-rekreacyjnej:

tworzenie sieci szlaków (szlaki rowerowe, konne, piesze, parków i ogrodów, tablice,
oznakowanie),
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tworzenie i doposa enie cie ek dydaktycznych (projekty, oznakowanie, tablice itp.),
wsparcie bazy sportowo-rekreacyjnej (boiska wiejskie, place zabaw i inne),
budowa, odtwarzanie ma ej infrastruktury w terenie (miejsca postojowe, punkty widokowe,
miejsca do biwakowania),
rozwój bazy noclegowej, gastronomicznej i us ugowej,
tworzenie i rozwój punktów informacji turystycznej,
wsparcie bazy zwi zanej z rekreacj  konn  i turystyk  kajakow ,
organizacja kursów i szkole  dla przewodników turystycznych i pracowników bran y
turystycznej.

1.2.Promocja regionu Borów Dolno skich:
kampania promuj ca Bory Dolno skie – system identyfikacji wizualnej oraz przygotowanie
materia ów o Borach Dolno skich,
stworzenie ofert turystycznych dla okre lonych grup odbiorców: turystyka, aktywna turystyka
dziedzictwa, ekoturystyka, agroturystyka i inne,
udzia  w targach, jarmarkach oraz imprezach regionalnych i zagranicznych,
wsparcie imprez wiod cych dla regionu oraz lokalnych imprez promuj cych przyrod , kultur  i
specyfik  Borów Dolno skich,
wdra anie wspólnego kalendarza imprez,
budowanie marki i wizerunku Borów Dolno skich (opracowanie stosownych dokumentów i
analiz, badania marketingowe itp.),
sieciowanie produktu turystycznego i stworzenie koncepcji markowych produktów
turystycznych.

1.3.Ochrona potencja u przyrodniczo-historycznego Borów Dolno skich:
renowacja i remonty zabytków przeznaczonych na cele spo eczne,
odnowy miejscowo ci o istotnym znaczeniu dla zachowania dziedzictwa regionu,
wdra anie Programu Edukacji Regionalnej w placówkach edukacyjnych i wychowawczych,
tworzenie i rewitalizacja parków na terenie Lokalnej Grupy Dzia ania,
wsparcie w tworzeniu lokalnych muzeów, izb regionalnych, ekomuzeów i skansenów,
doposa enie i wsparcie w dzia aniu zespo ów ludowych, piewaczych i muzycznych z terenu
Lokalnej Grupy Dzia ania,
kultywowanie miejscowych obrz dów, tradycji i obyczajów oraz tradycyjnych zawodów i
rzemios a,
przygotowanie i druk materia ów dotycz cych walorów przyrodniczych i kulturowych
Lokalnej Grupy Dzia ania (publikacje, opracowania, ulotki, mapy itp.).

2.Cel ogólny – wzrost miejsc pracy na obszarach wiejskich.
Cele szczegó owe:
2.1.Sieciowanie producentów, us ugodawców i wytwórców produktów lokalnych:

opracowanie i wdro enie Marki Lokalnej Borów Dolno skich,
opracowanie wspólnej oferty producentów i wytwórców,
rozwój Bazy danych o producentach produktów lokalnych,
prowadzenie promocji i sprzeda y na imprezach lokalnych i regionalnych (targi, jarmarki),
tworzenie miejsc sprzeda y produktów przez punkty informacji turystycznej i inne miejsca
obs ugi turystów,
wsparcie rzemios a ludowego i rzemie lników,
sklepik internetowy produktów z Borów Dolno skich,
wsparcie przetwórstwa runa le nego i punktów skupu,
szkolenia specjalistyczne tj. instruktor jazdy konnej, edukatora dziedzictwa regionu,
grzyboznawstwa i inne.

2.2.Rozwój mikroprzedsi biorczo ci i wsparcie firm us ugowych:
rozpoznanie potrzeb pracodawców i przygotowanie ofert,
szkolenie podnosz ce jako  i standardy us ug turystycznych,
organizacja regionalnego funduszu grantowego stworzonego przez sk adki du ych firm,
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wsparcie pomys ów i projektów innowacyjnych,
wsparcie mikroprzedsi biorstw tworz cych nowe miejsca pracy.

2.3.Ró nicowanie dzia alno ci w gospodarstwach rolnych:
szkolenia zakresie zak adania i funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych,
wsparcie w podj ciu lub rozwoju dzia alno ci w zakresie gospodarstw agroturystycznych,
promocja i wymiana do wiadcze  z innymi us ugodawcami.

3.Cel ogólny – wzrost kapita u spo ecznego w Borach Dolno skich.
Cele szczegó owe:
3.1.Integracja grup spo ecznych i gmin na obszarze Borów Dolno skich:

wsparcie przy tworzeniu projektów partnerskich realizowanych przez ró ne grupy,
organizacja imprez i spotka  integracyjnych o charakterze sportowym, artystycznym itp.,
organizacja Lokalnego Funduszu Grantowego,
organizacja i wdra anie Konkursów dla zas onych w rozwój Borów Dolno skich,
aktualizacja i rozbudowa serwisu www.borydolnoslaskie.org wraz z cyklicznymi newsleterami,
wsparcie rozwoju ekonomii spo ecznej.

3.2.Zwi kszenie lokalnej aktywno ci:
Centrum Aktywno ci Lokalnej: szkolenia dla cz onków organizacji pozarz dowych, liderów
wiejskich i odnowy miejscowo ci, wolontariuszy i innych rodowisk pomoc w zak adaniu
stowarzysze  na rzecz rozwoju miejscowo ci,
ywe wietlice organizuj ce czas mieszka ców,

punkty aktywizacji osób niepe nosprawnych,
wspieranie inicjatyw lokalnych m.in. Kó  Gospody  Wiejskich, Uniwersytetów III Wieku,
Ochotniczych Stra y Po arnych,
wsparcie dla rozwoju centralnych punktów miejscowo ci i miejsc spotka  s cych
mieszka com,
wsparcie doradcze dla organizacji pozarz dowych dot. sk adania wniosków i kreowania
wniosków partnerskich,
wprowadzenie zmian do programów wspó pracy JST z NGO pod k tem dzia  Leader.

3.3.Rozwój wspó pracy partnerskiej:
szkolenia cz onków Lokalnej Grupy Dzia ania, cz onków Rady w aspekcie PROW,
promocja Lokalnej Grupy Dzia ania,
organizacja Punktu Doradczego dla beneficjentów,
przygotowanie i realizacja wniosków wspó pracy z innymi Lokalnymi Grupami Dzia ania w
kraju i zagranic ,
uczestnictwo w krajowych i mi dzynarodowych sieciach organizacji dzia aj cych na obszarach
wiejskich np. Krajowy Sekretariat PROW, LOT-ur, DOT, Krajowa sie  grup partnerskich, Sie
lubuskich i dolno skich Lokalnych Grup Dzia ania, Sie  Partnerstw Polski Po udniowo-
Zachodniej.

Dyrektor Biura Stowarzyszenia p. Mariusz Leszczy ski omówi  równie  zaplanowane w strategii
dzia ania oraz przewidziany na ich sfinansowanie bud et. Poinformowa   te  jakie przyj to za enia
dla konstrukcji bud etu:

rednia warto  dotacji dla dzia ania „Ró nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej”
wyniesie 30 tys. z otych,
rednia warto  dotacji dla dzia ania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsi biorstw” wyniesie 43

tys. z otych,
rednia warto  dotacji dla dzia ania „Odnowa i rozwój wsi” wyniesie 500 tys. z otych,
rednia warto  dotacji dla dzia ania „Ma e projekty” wy niesie 14 tys. z otych.

Ad.II pkt 2
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi  sprawozdanie z podj tych dzia  mi dzy sesjami tj. za
okres od dnia 03 kwietnia 2009r. do dnia 29 kwietnia 2009r. i tak:

spotka em si  z przedstawicielem firmy ENEOS w sprawie modernizacji o wietlenia – zosta
okre lony wst pnie zakres modernizacji. Firma ma przedstawi  ofert  w miesi cu czerwcu br.,

http://www.borydolnoslaskie.org


5
odby o si  spotkanie z przedstawicielem firmy Ecosystem, Roediger w celu poprawienia
dzia ania kanalizacji podci nieniowej przez budow  dodatkowej przepompowni. Omówiono
mo liwe rozwi zania,
uczestniczy em w przekazaniu placu budowy na ul. Ogrodowej, gdzie po dokonaniu odkrywek
stwierdzono brak rozdzia u kanalizacji deszczowej i sanitarnej i konieczno  przeprowadzenia
dodatkowych prac, by przed u eniem nawierzchni rozwi za  ten problem,
 w dniu 07.04.2009 r. zosta y z one w Urz dzie Marsza kowskim w Zielonej Górze wnioski
o dofinansowanie w ramach og oszonego konkursu „Rozwój i modernizacja lokalnej
infrastruktury edukacyjnej:
1. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej”,
2. „Modernizacja placówki Przedszkola Miejskiego w I owej”,
wydano 10 decyzji o warunkach zabudowy,
wydano 4 za wiadczenia okre laj ce przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego,
zatwierdzono projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci wodoci gowej w Czy ówku,
zamontowano nowe awki i kosze na Pl. Wolno ci,
og osi em przetarg na uzbrojenie dzia ek budowlanych przy ul. aków,
zosta  rozstrzygni ty przetarg i równocze nie ruszy y prace zwi zane z uzbrojeniem dzia ek na
ul. Piaskowej,
zosta y wydane  2 decyzje zezwalaj ce na wycink  drzew,
1 decyzja, w której odmówi em wydania rodowiskowych uwarunkowa  dla przedsi wzi cia
polegaj cego na „Budowie stopnia hydroenergetycznego na rzece Czerna w m. Czerna”,
odno nie gospodarki odpadami zosta y przygotowane sprawozdania dla yckiego Zwi zku
Gmin, jak równie  dla Urz du Marsza kowskiego,
wyst pi em  do  Starosty  Powiatu  aga skiego  o  zezwolenie  na  wycink  7  drzew  przy  ul.
Piaskowej,  chodzi o teren przeznaczony pod budow  gara y, jak równie  2 drzew przy ul.
Piaskowej na terenie budowy hali sportowej,
w dniu 16 kwietnia og osi em I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda  lokalu u ytkowego
przy ul. Pu askiego 18,
odmówi em sprzeda y lokali mieszkalnych przy ul. Nadrzecznej 12 ( wniosek z o 2
najemców na 5 lokali znajduj cych si  w budynku),
odmówi em sprzeda y pomieszczenia dawnej pralni po onej w budynku gospodarczym na
zapleczu budynków przy Placu Wolno ci 18-21,
pozytywnie zaopiniowa em wnioski najemców o sprzeda  zajmowanych przez nich lokali
po onych w Jankowej aga skiej 51/1  i w I owej przy ul. Nadrzecznej 11/25,
odmówi em sprzeda y 2 lokali niemieszkalnych po onych w aga cu nr 6 (budynek
wietlicy),

 nie wyrazi em zgody na dokonanie remontu dachu na budynku gospodarczym przy budynku
nr 13 przy ul. M skiej w I owej. Z wnioskiem w tej sprawie wyst pi  u ytkownik tego
budynku. Ze wzgl du na z y stan techniczny budynek ten zostanie rozebrany,
na pro  mieszka ców lokali komunalnych przy ul. M skiej 13 postanowi em w celu
poprawy porz dku na posesji wydzieli  dzia  przynale  do tego budynku. Przy okazji
zaplanowane zosta o wydzielenie 3 dzia ek budowlanych i ich sprzeda  pod zabudow
mieszkaniow  jednorodzinn ,
wyznaczy em  do sprzeda y w drodze przetargu nieograniczonego dzia  nr 649/3 w Koninie

aga skim (po przeciwnej stronie drogi biegn cej obok bazy magazynowej Vitrosiliconu),
odno nie dzia alno ci gospodarczej zosta o wydanych 17 za wiadcze ,
4 decyzje o wykre leniu przedsi biorców z ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
1 za wiadczenie o wznowieniu wykonywania dzia alno ci gospodarczej,
wszcz to 3 post powania o wydanie zezwolenia na sprzeda  napojów alkoholowych (w
restauracji „Hayduk”, w kawiarni „Tawerna” oraz jednorazowe zezwolenie podczas Majówki
w I owej),
nadano numer porz dkowy (6) nieruchomo ci zabudowanej budynkiem mieszkalnym w I owej
przy ul. Strzeleckiej na dzia ce Nr 935.
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Przewodnicz cy Komisji sta ych Rady Miejskiej z yli sprawozdania z pracy Komisji za okres
mi dzysesyjny.

Ad. II pkt 3
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych
Pan Zygmunt Sygnowski
Poruszy  spraw  modernizacji lamp ulicznych.
Pan Jerzy Rodak
Zapyta  na jakim etapie jest budowa k adki dla pieszych na ul. M skiej.
Pan Marek Sawicki
Zapyta  na jakim etapie jest wdra anie nowego systemu wywozu nieczysto ci.
Pan Miros aw Wdowiak
Zapyta  kiedy jest mo liwe wybudowanie przepompowni.

Ad.II pkt 4
Przyj cie uchwa  w sprawie:

1) udzielenia absolutorium Burmistrzowi I owej z tytu u wykonania bud etu za 2008 rok
Pan Miros aw Wdowiak – Przewodnicz cy Rady Miejskiej odczyta  Uchwa  Nr 21/2009 Sk adu
Orzekaj cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie
wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza I owej z wykonania bud etu Gminy za 2008 rok.
Nast pnie przedstawi  opini  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w I owej z dnia 31 marca 2009 r.
dotycz  wykonania bud etu Gminy I owa za rok 2008 oraz wniosek w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi I owej. Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej zapozna  zebranych z
Uchwa  Nr 90/2009 Sk adu Orzekaj cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia
8 kwietnia 2009 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
dotycz cym udzielenia absolutorium Burmistrzowi.
Burmistrz przedstawi  wykonanie bud etu Gminy I owa za 2008 rok. Podkre li  m.in., e w 2008 roku

ównym celem by o gromadzenie rodków na realizacj  inwestycji „Budowa hali sportowej” i sp ata
wcze niej zaci gni tych po yczek i kredytów, których ni szy poziom spowoduje korzystniejsze
warunki przy ewentualnym zaci ganiu kolejnych.
Do omówionego wykonania bud etu radni nie zg osili uwag i zapyta .
Przewodnicz cy Komisji Sta ych Rady Miejskiej w sprawozdaniach z pracy komisji odnie li si
pozytywnie do realizacji bud etu za 2008 rok i zaproponowali udzielenie absolutorium Burmistrzowi

owej z tytu u wykonania bud etu za 2008 rok.
Przed przyst pieniem do g osowania uchwa y, Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformowa , i
zgodnie z art. 28a ust.2 ustawy o samorz dzie gminnym uchwa  w sprawie absolutorium rada gminy
podejmuje bezwzgl dn  wi kszo ci  g osów ustawowego sk adu rady gminy.

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

2) zmieniaj ca uchwa  w sprawie okre lenia wysoko ci stawek podatku od nieruchomo ci
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  zarzuty Prokuratury Okr gowej w Zielonej Górze
wobec uchwa y podj tej w dniu 25 listopada 2008 r., która wnosi o stwierdzenie niewa no ci § 2 pkt 4
skar onej uchwa y. Prokuratura zarzuca niedopuszczalne ustanowienie przez Rad  Miejsk  zwolnienia
podmiotowego w podatku od nieruchomo ci. W przedmiotowej sprawie wskaza  nale y, i  ten
interpretowany przez Prokuratora element podmiotowy wy czenia stanowi jedynie kryterium
dookre lenia kategorii przedmiotów podlegaj cych wy czeniu z mocy uchwa y, a wi c „pozosta ych
budynków” tj. zwolnienia przedmiotowego.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
za – 0
przeciw – 13 radnych
wstrzymuj cych si  – 0

Uchwa a nie zosta a podj ta.
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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 modernizacji sieci lamp ulicznych, otó  w gr  wchodzi montowanie lamp na istniej cych

upach, na istniej cej podbudowie, wówczas nie trzeba pozwolenia na budow , pozwolenie
wymagane jest tylko wtedy, kiedy stawiamy nowy s up. Je li zmie cimy si  w oszcz dno ciach, które
ma spowodowa  wymiana lamp, a wi c tam, gdzie istnieje mo liwo  przed enia linki to by
wchodzi o w gr . Natomiast ustawianie dodatkowych nowych s upów ju  nie, bo to wymaga
dokumentacji i pozwolenia na budow .
W sprawie k adki na ul. M skiej – projektant odezwa  si  i podj  prac , tak e zgodnie z uchwa
Rady do ko ca wrze nia br. mamy j  wykona  i my , e powinni my si  w tych terminach zmie ci .
Odno nie pytania, kiedy realizacja przepompowni – w zwi zku z tym, e istnieje mo liwo
cz ciowego sfinansowania przepompowni poprzez umorzenie po yczki z Narodowego Funduszu
Ochrony rodowiska, my , e w tym roku powinni my to zadanie sfinalizowa .
Na pytanie dotycz ce nowego systemu wywozu nieczysto ci Burmistrz poprosi  o udzielenie
odpowiedzi Kierownika Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej.
Pan Kowalski poinformowa , e  otrzyma  propozycj , aby wprowadzi  system workowy. Na bazie
tego systemu wyliczono koszty sta e, koszty zmienne. Jednak system, który zosta  opracowany po
dok adnej analizie, je eli chodzi o ksi gowo , podatki i dzia alno  Zak adu wymaga modyfikacji.
Poniewa  sprzeda  worków jest dzia alno ci  handlow  (kupujemy worek pusty, sprzedajemy w tym
worku cen  wywozu mieci, opodatkowane  jest to podatkiem VAT 22 %, natomiast mieci maj
podatek 7%, by oby to niekorzystne z punktu widzenia sprzeda y. Dlatego b dzie proponowa , aby
pozostawi  pojemnik, którego pojemno  jest równie   110 litrów jak worek. Najwcze niejsze
wdro enie to po owa roku, po zamkni ciu pierwszego pó rocza.

Pan Marek Sawicki – Radny
Zwróci  uwag , e nie wszystkie kub y maj  pojemno  110 litrów, ponadto s  powgniatane. Nast pna
uwaga dotyczy wywozu nieczysto ci, który wyst puje niezgodnie z prawem, gdy  powinien odbywa
si  przed godz. 600,  a  nie  o  godz.  400,  czy  500 rano. Informacje kierownika w tym wzgl dzie nie s
zgodne ze stanem faktycznym, a udzielona odpowied  na zadane pytanie nie jest zadawalaj ca.

Ad.II pkt 7
Wobec  wyczerpania si   porz dku  obrad  Pan Miros aw Wdowiak - Przewodnicz cy Rady   Miejskiej
zamkn   obrady XXVII 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. 1400  do  godz. 1545

Protoko owa a:

Maria Soko owska


