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

odbytej w dniu 03 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 o15 radnych) i otworzy  obrady XXVI 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) Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy
4) Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego
5) Dariusz Nied wiecki –  Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
6) Piotr Kowalski – Kierownik Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej
7) Jan Woronik – G ówny Specjalista w Referacie Gospodarki Komunalnej
8) Zygmunt Zarzeczny – Kierownik Referatu Spraw Spo ecznych i Cywilnych
9) Jan Dromarecki – So tys wsi Czy ówek
10) Maciej Beszterda – So tys wsi aganiec
11) 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) zmieniaj ca uchwa  w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka ych na terenie gminy I owa – referuje Sekretarz
Gminy
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2) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w I owej

przy ul. Hutniczej 1/12 – referuje J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie Gospodarki
Komunalnej

3) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w I owej
przy ul. Hutniczej 1/27 – referuje J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie Gospodarki
Komunalnej

4) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w I owej
przy ul. Mickiewicza 21/6 – referuje J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie Gospodarki
Komunalnej

5) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w I owej
przy ul. Kolejowej 9/7 – referuje J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie Gospodarki
Komunalnej

6) zmian bud etu Gminy I owa na 2009 r. – referuje Skarbnik Gminy
7) utworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin  na lata 2009-2014

– referuje Kierownik O rodka Opieki Spo ecznej
8) utworzenia gminnego systemu przeciwdzia ania przemocy w rodzinie w gminie I owa 2009-

2016 – referuje Kierownik O rodka Opieki Spo ecznej

4. Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Zako czenie XXVI 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 04 marca 2009r. do dnia 03 kwietnia 2009r. i tak:

przeprowadzono post powanie przetargowe w ramach zamówie  publicznych i podpisano
umow  na wykonywanie uzbrojenia w sie  wodoci gow  i kanalizacyjn  dzia ek przy ul.
Piaskowej z firm  „Kszta t z agania, cena oferowana  67 tys. z  brutto, kosztorys by  na kwot
181 tys. z .,
przeprowadzono post powanie przetargowe w ramach zamówie  publicznych i podpisano
umow  na zadanie pod nazw  Przebudowa ul. Ogrodowej nr 101114F w I owej - poprawa
bezpiecze stwa ruchu drogowego. Przetarg wygra a firma „Janbud” na kwot  469 tys. z ,
kosztorys by  na kwot  860 tys. z .,
wydano dwa postanowienia o mo liwo ci dokonania wst pnego podzia u nieruchomo ci,
wydano trzy decyzje o dokonaniu podzia u nieruchomo ci,
dokonano uzgodnie  projektu budowy sieci wodoci gowej do Jankowej aga skiej i z ono
dokumentacj  do wydanie pozwolenia na budow ,

ono projekt uzbrojenia w sie  sanitarn  stref „Azalia” i „Magnolia” w I owej do Starostwa
Powiatowego w aganiu,

ono projekt budowy sieci wodoci gowej przy czenia do Czy ówka w Starostwie
Powiatowym w aganiu celem wydania pozwolenia na budow ,

ono projekt budowy sieci wodoci gowej przy czenia do Czy ówka w Lubuskim Urz du
Wojewódzkim celem wydania pozwolenia na budow  w zakresie dzia ki pod drog
wojewódzk ,
wyst piono z trzema pismami do Zarz du Dróg Wojewódzkich odno nie problemów
wyst puj cych w zwi zku z drogami wojewódzkimi na terenie gminy I owa z uwzgl dnieniem
obecnego stanu, czyli zagro enia jakie istnieje na ulicy Traugutta, stanu chodników przy ulicy

aga skiej i budowy chodnika na ulicy aga skiej od stacji paliw w kierunku autostrady.
Równie  wyst piono, aby podj te zosta y dzia ania w zakresie budowy obwodnicy I owej,



3
wyst piono z pismami do Zarz du Dróg Powiatowych w aganiu odno nie terminu oddania
do u ytku mostku na ul. Poniatowskiego, jak równie  odno nie drogi do Czy ówka, której stan
prawny do tej pory nie jest rozwi zany, ale równie  stan techniczny tej drogi budzi wiele
zastrze  szczególnie na
wysoko ci „Eskordu”, gdzie liczne dziury uniemo liwiaj  przejazd. Równie  drogi, które
pozostaj  w tej chwili poza planem przebudowy w gminie I owa (drogi: od skrzy owania z
drog  nr 296 w stron  Konina, jak równie  od skrzy owania w lesie do Jankowej),
w dniu 13 marca ponownie spotka em si  z przedstawicielami Agencji Nieruchomo ci Rolnych
w sprawie terenu wokó  budynków na osiedlu mieszkaniowym Czy ówek. Na spotkaniu
ustalono, e Agencja Nieruchomo ci Rolnych wykonana w asnym staraniem i na w asny koszt
kosztorys na wykonanie dróg wewn trznych i przedstawi Gminie,
podpisa em 5 aneksów do umów dzier aw gruntów pod gara ami i 1 umow  na dzier aw
gruntu pod gara em,
w dniu 1 kwietnia podpisa em umow  notarialn  dot. sprzeda y gruntu na rzecz u ytkownika
wieczystego – grunt pod zajazdem „Hayduk,
wyda em 3 decyzje o przekszta ceniu prawa u ytkowania wieczystego gruntu w prawo

asno ci oraz odmówi em przekszta cenia dla jednego u ytkownika wieczystego
(nieuregulowane sprawy spadkowe), a tak e wszcz em 1 post powanie w sprawie
przekszta cenia,
podj em 5 zarz dze  w sprawie wyznaczenia nieruchomo ci do sprzeda y (4 dzia ki przy
ul.Piaskowej, 2 lokale mieszkalne przy Ko ciuszki 1, grunt pod gara em przy ul.Ogrodowej
oraz kot ownia na osiedlu mieszkaniowym Czy ówek),
wydano 6 decyzji zezwalaj cych na wycink  drzew,

1. wydano 4 decyzje o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj  przedsi wzi cia
polegaj cego na:

przebudowie drogi powiatowej nr 1078F w km 17+220 – 19+890 na dzia kach
o numerach ewidencyjnych 661, 633, 778 obr b Konin aga ski i nr 5/1 obr b Czerna,

przebudowie drogi powiatowej nr 1080F w km 10+279 – 13+850 na dzia kach
o numerach ewidencyjnych 607, 682, 6,obr b Konin aga ski i numerach 349, 333, 348/2,
obr b Jankowa aga ska,

zmianie  sposobu u ytkowania budynku gospodarczego na warsztat naprawy samochodów,

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,

wydano 6 decyzji o warunkach zabudowy,
wydano 11 za wiadcze  okre laj cych przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowa  i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy I owa.,
zosta a wydana decyzja na zaj cie pasa drogowego przy ul. Sportowej w I owej (przy cze
energetyczne),
nie uzgodniono projektu budowy stacji bazowej ERA w Klikowie (brak post powania w
sprawie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach),
zosta a udro niona kanalizacja deszczowa na skrzy owaniu dróg gruntowych w Borowym
(przy budynkach pana Jackowskiego, pani Grabowskiej), zosta  równie  wyczyszczony
rów odwadniaj cy,
wydano 22 za wiadczenia dotycz ce danych z ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
3 decyzje o wykre leniu przedsi biorców z ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
wydano 1 za wiadczenie o wznowieniu wykonywania dzia alno ci gospodarczej,
przy ul. Traugutta na dzia ce 1180/6  nadano numer porz dkowy nieruchomo ci 14 „b”,
spotka em si  z projektantami przepompowni cieków przy ul. Surzyna w celu
wypracowania ostatecznego wyposa enia i mo liwo ci pod czenia tej przepompowni do
kanalizacji podci nieniowej. Projektanci gwarantuj , e na pewno poprawa
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funkcjonowania kanalizacji podci nieniowej b dzie znaczna,
podpisa em porozumienie z Wojewódzkim Zarz dem Melioracji i Urz dze  Wodnych w
sprawie wspó pracy dotycz cej oczyszczania rowów melioracyjnych,
przyj em delegacj  z Ritchen i podpisa em umow  o wspó pracy mi dzy gminami,

Pan Jan Woronik – G ówny Specjalista w Referacie Gospodarki Komunalnej w imieniu
Burmistrza zabra  g os odno nie projektów i stanu zaawansowania sk adanych wniosków.
Przybli  jakie s  realne szanse na ten rok zwi zane ze z eniem wniosków na poszczególne
zadania, aby uzyska  dofinansowanie. Poinformowa , e w dniu 27.03.2009 zosta  z ony w Urz dzie
Marsza kowskim w Zielonej Górze  wniosek  pod nazw „ Remont  i wyposa enie wietlicy wiejskiej
w  Czy ówku oraz zagospodarowanie przyleg ego do niej terenu” w ramach dzia ania Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi” 2007-2013.  Ze wzgl du na nie udzielenie
zgody na podpisanie o wiadczenia przez pani  Iren  Burzawa - Le , dot. wyra enia zgody na
realizacj  podobnego projektu w aga cu , z pierwotnego wniosku pod nazw „ Remont  i
wyposa enie wietlic wiejskich w  Czy ówku i aga cu oraz zagospodarowanie przyleg ych do nich
terenów” wyodr bniono do konkursu tylko miejscowo  Czy ówek.   Pomimo stara    pracowników
Urz du , so tysa wsi aganiec oraz wystosowanego oficjalnie pisma z dnia 17.03.2009,  pani Burzawa
zdania nie zmieni a co potwierdzi a oficjalnym pismem z dnia 30.03.2009. O wiadczenie jest
integraln  cz ci  wniosku  a jego brak skutkuje odrzuceniem ca ego wniosku bez dalszego
rozpatrywania.
Trzy zadania inwestycyjne zapisane w bud ecie Gminy I owa:

- budowa wodoci gu w So ectwie aganiec,
- budowa wodoci gu w So ectwie Czy ówek,
- budowa wodoci gu w So ectwie Jankowa ag. z przysió kiem Janów

zostan  zg oszone do dofinansowania w ramach dzia ania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
„Podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej”. Przewidywany termin og oszenia naboru to
II kwarta  2009 r. Warunkiem przyj cia wniosków jest posiadanie pozwolenia na budow  dla tych
inwestycji.
Nast pne zadanie zapisane w naszym bud ecie to modernizacja placówki Przedszkola Miejskiego w

owej oraz budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej. Wnioski s  w
trakcie przygotowania i wkrótce b  z one. Pozostaje nam jeszcze jedno zadanie tj. uzbrojenie
Strefy Aktywno ci Gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie I owa. Zarz d Województwa
Lubuskiego og osi  do dnia 30 kwietnia 2009 r. nabór projektów do Indykatywnego Planu
Inwestycyjnego Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Nasz wniosek dot.
uzbroje  strefy zostanie, po uzyskaniu pozwolenia na budow , zg oszony do tego Planu
Indykatywnego.

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
Pani Ma gorzata P kala – Radna
Zapyta a, co si  dzieje z wolnymi lokalami w  Koninie ag. 32 (po punkcie aptecznym, gabinecie
stomatologicznym), czy dzia alno  lek. stomatolog zawiesi , czy zlikwidowa .

Pan Tomasz S omi ski – Radny
Zapyta , czy zosta a wyja niona sprawa p. J. Le skiego dot. wadliwego dzia ania kanalizacji
podci nieniowej.

Pan Marek Sawicki – Radny
Zg osi  konieczno  poprawienia stanu drogi powiatowej w Koninie ag.

Pan Jan Dromarecki – So tys wsi Czy ówek
Poruszy  spraw  drogi powiatowej I owa-Czy ówek-Wymiarki – przy „Eskordzie”, odcinek oko o
200m drogi jest nieprzejezdny, jest w bardzo z ym stanie, s  ogromne dziury, stoi woda, co stwarza
zagro enie.
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Anna Michalczuk – Radna
Zapyta a, czy na prace remontowe drogi wojewódzkiej przy ul. Traugutta s  konkretne daty, czy s  to
dopiero plany.

Pan Józef Brzezicki – Radny
W sprawie remontu drogi powiatowej na odcinku „Eskordu” zaproponowa , aby doprowadzi  do
spotkania trójstronnego (korzystaj cych z drogi), gdy  obecny stan drogi uniemo liwia dojazd do
Czy ówka.
Odno nie budowy obwodnicy I owej zauwa , e przy pieszenie jej realizacji mo e spowodowa
odst pienie od remontu drogi przebiegaj cej przez miasto (ul. aga ska, Kolejowa, Traugutta).
W zwi zku z tym zapyta , czy mo na poczyni  starania, aby najpierw przeprowadzi  remont dróg
wojewódzkich  w mie cie.

Ad.II pkt 3
Przyj cie uchwa  w sprawie:

1) zmieniaj ca uchwa  w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka ych na terenie gminy I owa

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y wskazuj c na zarzuty Prokuratora dot.
uchwa y w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej i przedstawi  zmiany w
uchwale ju  przyj te w roku ubieg ym. Zmiany te zosta y dokonane w wyniku zmiany przepisów –
zapisów ustawy o systemie o wiaty. Proponowana zmiana uchwa y w przedstawionym projekcie
uchwa y zmieniaj cej jest realizacj  ostatniego z zarzutów Prokuratora.

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

2) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w
owej przy ul. Hutniczej 1/12

Pan Dariusz Nied wiecki – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej omówi   projekt uchwa y,
wskaza  na poniesione koszty i cen  po uwzgl dnieniu bonifikaty.
Komisje Sta e Rady Miejskiej opowiedzia y si  za udzieleniem bonifikaty w wysoko ci 85 % od ceny
lokali mieszkalnych.

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

3) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w
owej przy ul. Hutniczej 1/27

Pan Dariusz Nied wiecki – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej omówi   projekt uchwa y,
wskaza  na poniesione koszty i cen  po uwzgl dnieniu bonifikaty.
Komisje Sta e Rady Miejskiej opowiedzia y si  za udzieleniem bonifikaty w wysoko ci 85 % od ceny
lokali mieszkalnych.

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

4) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w
owej przy ul. Mickiewicza  21/6

Pan Dariusz Nied wiecki – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej omówi   projekt uchwa y,
wskaza  na poniesione koszty i cen  po uwzgl dnieniu bonifikaty.
Komisje Sta e Rady Miejskiej opowiedzia y si  za udzieleniem bonifikaty w wysoko ci 85 % od ceny
lokali mieszkalnych.

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.
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5) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w

owej przy ul. Kolejowej  9/7
Pan Dariusz Nied wiecki – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej omówi   projekt uchwa y,
wskaza  na poniesione koszty i cen  po uwzgl dnieniu bonifikaty.
Komisje Sta e Rady Miejskiej opowiedzia y si  za udzieleniem bonifikaty w wysoko ci 85 % od ceny
lokali mieszkalnych.

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

6) zmian  bud etu Gminy I owa na 2009 r.
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y. Poinformowa a, i  zwi kszenie
prognoz dochodów w dziale 921, jak równie  zwi kszenie planu wydatków w dziale 921 o kwot  681
zwi zane jest z wp at  dokonan  przez So ectwo Borowe rodków finansowych uzyskanych w wyniku
wynajmu wietlicy wiejskiej.

W ramach projekty pn.” Modernizacja placówki Przedszkola Miejskiego w I owej” zostaje
zwi kszony udzia rodków w asnych w finansowaniu przedmiotowego projektu z 15% do 30% w
zwi zku z powy szym zostaje zmniejszony plan wydatków z ko cówk  ( 8) a zwi kszony z ko cówk
(9) o kwot  39.461 z  w dziale 801 rozdzia  80104. Zmiana ta nie ma wp ywu na zmian  w prognozach
dochodów , i  przyj to w uchwale bud etowej , e do czasu otrzymania rodków pomocowych zadanie
zostanie sfinansowane rodkami w asnymi.

Zmniejszenie planu wydatków w dziale 854 rozdzia  85415 o kwot  40.000 z ,
wynika z faktu przyznania przez Lubuskiego Kuratora O wiaty w Gorzowie Wielkopolskim dotacji na
pomoc materialn  dla uczniów , w zwi zku z powy szym zmniejszony zostaje plan wydatków
zagwarantowany do sfinansowania rodkami w asnymi Gminy.
Ponadto zmniejszony zostaje plan wydatków w dziale 926 rozdzia  92605 § 2820 o kwot  2.716 z  po
podpisaniu umów dotycz cych realizacji zada  w zakresie kultury fizycznej i sportu przez
stowarzyszenia.
Powy sze zmniejszenia planu wydatków na ogóln  42.716 z  przeznaczone zostaje na pokrycie
zwi kszenia planu wydatków :
-w dziale 700 rozdzia  70005 o kwot  4.357 z , która  dotyczy wyp aty odszkodowania za przej cie
gruntu,
- w dziale 926 rozdzia  92601 o kwot  3.000 z  z przeznaczeniem na zakup materia ów do budowy
zadaszenia ( przebieralni dla sportowców ) w Czernej,
- w dziale  851 rozdzia  85195 o kwot  73 z  z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do bada
mamograficznych,
oraz zmniejszenie prognoz dochodów:
- w dziale 756 o kwot  86 z  oraz w dziale 758 o kwot  3.454 z   w zwi zku z ostatni  decyzj
Ministra Finansów.
- cz ciowe w dziale 700 o kwot   31.746 z .

W zwi zku z planowanymi wydatkami dotycz cymi projektu „ Budowa hali
sportowej przy szkole podstawowej i gimnazjum w I owej” tj. nadzorem autorskim, promocj
projektu, przygotowanie terenu zostaje zwi kszony plan wydatków przedmiotowego projektu  o kwot
140.787 z  w dziale 801 rozdzia  80195, który znajduje swoje pokrycie w zwi kszeniu prognoz
dochodów w :

- dziale 801 rozdzia  80195 :
§ 6269 o kwot  1.491 z rodki z Ministerstwa Sportu,
§ 6298 o kwot  17.346 z rodki pomocowe,
- dziale 758 rozdzia  75801 o kwot  52.953 z  z tytu u subwencji o wiatowej okre lonej w ostatniej
decyzji Ministra Finansów.
Pozosta a kwota 68.997 z  znajduje swoje pokrycie w wprowadzonych do bud etu przychodach z
tytu u wolnych rodków w kwocie 693.478 z , które to przychody pokrywaj  dalsze zmniejszenie
prognoz dochodów na kwot  624.481z  w dziale 700 rozdzia  70005.
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osowanie uchwa y:

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

7) utworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin  na lata 2009 -
2014

Pani El bieta Kinal – Kierownik O rodka Pomocy Spo ecznej omówi a projekt uchwa y.
Pan Czes aw D browski – Przewodnicz cy Komisji ds. Publicznych
Zg osi  wniosek o dopisanie w cz ci IV Realizatorami programu s  w szczególno ci: punktu 13.
„Przedszkole Miejskiej w I owej”.

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.

8) utworzenia gminnego systemu przeciwdzia ania przemocy w rodzinie w gminie I owa
2009 - 2016

Pani El bieta Kinal – Kierownik O rodka Pomocy Spo ecznej omówi a projekt uchwa y.
Pan Czes aw D browski – Przewodnicz cy Komisji ds. Publicznych
Zg osi  wniosek o dopisanie w cz ci V Cel 1 w tabeli w miejscu zadanie I w kolumnie koordynator

ów: “Dyrektor Przedszkola Miejskiego w I owej”.
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.

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  – 1 (T.S omi ski)

Ad. II pkt 5
Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Pan Piotr Kowalski Kierownik Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej
Na pro  Burmistrza udzieli  odpowiedzi na pierwsze pytania oraz pismo p. Le skiego.
Poinformowa , e lokal u ytkowy w Koninie ag. 32, w którym mie ci  si  gabinet stomatologiczny
po zg oszeniu przez lek. stomatologa oficjalnego o wiadczenia o zaprzestaniu dzia alno ci, komisyjnie
zosta  odebrany. Z uwagi na to, e w tym lokalu by  te  sprz t gminny spisano protokó  odbioru lokalu
i sprz tu. Nast pnie Burmistrz wyst pi  do Narodowego Funduszu Zdrowia o rozpisanie konkursu.
Informacja o rozpisaniu konkursu pojawi a si  ju  na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Na razie
nie wiadomo jaki b dzie wynik tego konkursu.
Natomiast je li chodzi o punkt apteczny to osoba prowadz ca punkt w miesi cu styczniu br. zawiesi a
dzia alno , a nast pnie zrezygnowa a. Jeszcze w miesi cu kwietniu br. rozpisany zostanie przetarg na
wynajem tego lokalu ze wskazaniem, e b dzie to dzia alno  medyczna, bo takie jest przeznaczenie
tych pomieszcze .
Odno nie pisma p. Le skiego, w którym informowa , e wykonuje niezliczone ilo ci telefonów, co
jest nieprawd  dlatego, e w ksi dze awarii od m-ca pa dziernika 2008r. do m-ca stycznia 2009r.
udokumentowanych jest 4 albo 5 awarii. Ostatnie zg oszenie by o dnia 3 stycznia br., gdzie zamarz
zawór. Awarie zawsze na bie co by y usuwane. W tamtym lokalu nie ma problemów z odbiorem



8
cieków. Ponadto p. Le ski wyst pi  o wybudowanie szamba na koszt Zak adu i od czenie od

kanalizacji , co jest niezgodne z prawem i tak  odpowied  otrzyma . Na dzisiaj kanalizacja tam dzia a i
problemów wi kszych nie ma.

Pan Adam Gliniak – Burmistrz
Odno nie drogi w Koninie wniosek zostanie uzupe niony.
W sprawie spotkania dot. remontu drogi do Czy ówka na odcinku „Eskordu”, poczekamy jaki b dzie
odzew na nasze pismo.
Odno nie remontu drogi przy ul. Traugutta wed ug posiadanej wiedzy nie ma adnych projektów.
By o zapewnienie swego czasu, e jest projekt robiony i b dzie robiony remont. Skoro projekt nie
zosta  zrobiony, a mia  by , nale y wnioskowa , e zosta y zaniechane dzia ania. Pismo do Zarz du
Dróg  Wojewódzkich  zosta o  wystosowane  w  takim  stylu,  eby  opisa  ca  uci liwo  ruchu
tranzytowego przez miasto I owa ze szczególnym uwzgl dnieniem ulicy Traugutta, gdzie równie
wsparli nas mieszka cy (zosta y zebrane podpisy przez mieszka ców, opisane uci liwo ci,
zagro enie dla pieszych). To samo pismo dotyczy o te  obwodnicy, która jest docelowym
rozwi zaniem problemu. Nie mniej zwrócili my si , aby w mie cie podj  dzia ania jak najszybciej z
uwagi na piln  spraw , bo ruch jest nie tylko uci liwy, ale stwarza realne niebezpiecze stwo dla
pieszych.

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

Na tym protokó  zako czono. Protokó  zawiera 8  stron, ponumerowanych od 1 do 8.
Sesja trwa a nieprzerwanie od godz. 1400  do  godz. 1550

Protoko owa a:

Maria Soko owska


