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

odbytej w dniu 04 marca 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 o14 radnych) i otworzy  obrady XXV 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) Agata Matusiak –Wojnicz – Radca Prawny Urz du Miejskiego w I owej
7) Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej
8) Jan S ocki – So tys wsi Konin ag.
9) Zygmunt Zarzeczny – Kierownik Referatu Spraw Spo ecznych i Cywilnych
10) Witold Petzel – Komendant Gminny Ochrony Przeciwpo arowej

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. Informacja Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpo arowej – referuje Pan Witold Petzel
4. Informacja dotycz ca stanu zaawansowania prac przy budowie hali sportowej – referuje Kierownik
Referatu Spraw Spo ecznych i Cywilnych
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5. Przyj cie uchwa  w sprawie:

1) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w I owej
przy ul. Ko ciuszki 1/2 – referuje J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie Gospodarki
Komunalnej

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

3) wyra enia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Wymiarki nieruchomo ci
stanowi cej w asno  Gminy I owa – referuje J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie
Gospodarki Komunalnej

4) zmieniaj ca uchwa  w sprawie zasad wydzier awiania gruntów komunalnych – referuje J.
Kaniecki, Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej

5) zmieniaj ca uchwa  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – referuje J.
Kaniecki, Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej

6) zmieniaj ca uchwa  w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2009 rok dla
Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej – referuje Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej

7) powierzenia Burmistrzowi I owej uprawnienia w zakresie stanowienia o wysoko ci cen i op at
za us ugi komunalne o charakterze u yteczno ci publicznej na terenie gminy I owa – referuje
Sekretarz Gminy

8) nadania nazwy ulicy w mie cie I owa (3 uchwa y) – referuje Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej

9) zmiany uchwa y o utworzeniu sta ych obwodów g osowania – referuje Sekretarz Gminy

6. Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Zako czenie XXV 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 22 stycznia 2009r. do dnia 04 marca 2009r. i tak:

1. Uczestniczy em w posiedzeniu yckiego Zwi zku Gmin, w którym brali udzia
przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, którzy
pilotuj  projekt zak adu utylizacji odpadów. Wed ug ich oceny ten projekt jest dobrze
przygotowany i zaawansowany w stosunku do innych projektów. W zwi zku z tym cz onkowie

yckiego Zwi zku Gmin postanowili podj  dalsze dzia ania zwi zane z realizacj  tego
projektu, czyli doprowadzi  do ostatecznego z enia projektu o dofinansowanie tego
przedsi wzi cia.

2. Bra em tak e udzia  w konferencji z udzia em p. Bie kowskiej – Minister Rozwoju
Regionalnego, gdzie omówiono zasady z wykorzystania unijnej pomocy w celu z agodzenia
kryzysu. Przewidywane s  premie dla regionu, stworzona zosta a lista indykatywna na zadania
o znaczeniu regionalnym.

3. Wydano 3 decyzje zmieniaj ce warunki zabudowy.
4. Wydano 4 decyzje o warunkach zabudowy.
5. Wydano 10 za wiadcze  okre laj cych przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania

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

6. Wydano postanowienie w sprawie odmowy wydania za wiadczenia o zgodno ci zamierzenia
inwestycyjnego z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
gminy I owa.

7. Wydano 1 wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego.
8. Zosta o zawarte porozumienie i udzielone pe nomocnictwo dotycz ce przebudowy zjazdu

publicznego z drogi wojewódzkiej na teren drogi wewn trznej gminnej i dzia ek inwestorów.
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9. Komunikacja – uzgodniono wykonywanie przewozów regularnych osób na linii
komunikacyjnej:

- aga  D.A. – I owa,  Rynek – Sanice, ul. Wojska Polskiego
- I owa, Rynek – Lipna – Sanice, ul. Wojska Polskiego
- ary D.A. – Jankowa aga ska – Wymiarki.

10. Wys ane zosta o pismo do Starostwa Powiatowego w aganiu w sprawie wniosku
mieszka ców Konina aga skiego o postawienie lustra na skrzy owaniu drogi gminnej z
drog  powiatow  oraz o naprawienie drogi powiatowej przechodz cej przez wie  Wilkowisko.

11. Wykonywany jest remont drogi gruntowej dojazdowej do „Koninka”.
12. Zamówiony zosta  t ucze  do remontu dróg gruntowych na terenie I owej.
13. Wydano 6 decyzji na wycink  drzew.

14. Wydano 1 decyzj  o umorzeniu post powania w sprawie wycinki drzew.

15. Wydano 3 postanowienia w sprawie oddzia ywania na rodowisko dla przedsi wzi
polegaj cych 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.

16. Wydano 1 decyzj  o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj  przedsi wzi cia
polegaj cego na „Budowie budynku warsztatowo-biurowego zak adu produkcyjnego o profilu
produkcji obróbki metali przy ul. Drzyma y na dzia ce 942 w I owej”.

17. Dnia 6 lutego podpisa em z rzeczoznawc  maj tkowym umow  na wykonywanie operatów
szacunkowych w roku 2009.

18. Podpisa em 7 aneksów do umów dzier aw gruntów pod gara ami.
19. W dniu 6 lutego podpisa em protoko y uzgodnie  dot. sprzeda y na rzecz najemców lokali

mieszkalnych po onych w I owej przy ul.Ogrodowej 11/ 1 i 3 i ul.Nadrzecznej 11/31, a
nast pnie w dniu 19 lutego spisa em umowy notarialne z tymi osobami oraz gruntu po onego
w I owej przy ul.Poniatowskiego z przeznaczeniem pod budow  gara u z osob  wy onion  w
drodze przetargu.

20. W dniu 10 lutego podpisa em protokó  dot. sprzeda y gruntu – dzia ka nr 1/11 (zajazd
„Hayduk”) na rzecz u ytkownika wieczystego.

21. W dniu 11 lutego spotka em si  z przedstawicielami Agencji Nieruchomo ci Rolnych w
sprawie uporz dkowania spraw w asno ciowych gruntu po onego wokó  budynków
mieszkalnych osiedla mieszkaniowego Czy ówek. Spotkanie odby o si  na wniosek Agencji,
która jest w cicielem tej dzia ki. W tej samej sprawie spotka em si  w dniu 26 lutego z
przedstawicielami Wspólnot Mieszkaniowych utworzonych na bazie budynków
„popegerowskich”.

22. Nie skorzysta em z prawa pierwokupu w stosunku do dzia ki nr 351/9 po onej w Jankowej
aga skiej (teren tartaku).

23. Odmówi em sprzeda y dwóch dzia ek po onych w I owej : dzia ki nr 694/9 przy ul.Surzyna
(teren parku)  i nr 115/1 przy ul. aga skiej (pod planowan  obwodnic ).

24. Dnia 24 lutego podj em zarz dzenie w sprawie ponownego wyznaczenia do sprzeda y lokalu
ytkowego przy ul.Pu askiego 18 w I owej.

25. Na wniosek najemców wyznaczy em do sprzeda y lokale mieszkalne po one w I owej przy :
ul.Mickiewicza 21/6, ul.Hutniczej 1/27 i ul.Kolejowej 9/7.
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26. Wyda em trzy decyzje w sprawie przekszta cenia prawa u ytkowania wieczystego gruntu  w

prawo w asno ci oraz na wniosek u ytkowników wieczystych wszcz em 3 kolejne
post powania w tej sprawie.

27. Wydano 5 za wiadcze  o wpisie do ewidencji dzia alno ci gospodarczej.
28. Wydano 2 za wiadczenia o zmianie wpisu do ewidencji dzia alno ci gospodarczej.
29. Wydano 9 za wiadcze  potwierdzaj cych dane z ewidencji dzia alno ci gospodarczej.
30. Wydano 9 decyzji o wykre leniu przedsi biorców z ewidencji dzia alno ci gospodarczej.
31. Wydano 4 za wiadczenia o zawieszeniu wykonywania dzia alno ci gospodarczej.
32. Wydano 2 zezwolenia na sprzeda  n/w napojów alkoholowych:
33.do 4,5% zawarto ci alkoholu oraz na piwo i powy ej 18% alkoholu w barze „Euforia” w

budynku nr 8 przy ul. Borowskiej w I owej dla Mariusza Stempniaka,
34. Wydano decyzj  o wyga ni ciu zezwolenia na sprzeda  napojów alkoholowych zawieraj cych,

do 4,5% alkoholu oraz na piwo i powy ej 18% alkoholu dla Wiktorii Adamskiej prowadz cej
dzia alno  gospodarcz  z siedzib  przy ul. Borowskiej 8 w I owej, poniewa  nie ui ci a do 31
stycznia br. I raty op aty za korzystanie z zezwole  na sprzeda  alkoholu – bar w budynku nr 8
przy ul. Borowskiej w I owej.

35. Do 31 stycznia 2009 r. na podstawie z onych o wiadcze  o warto ci sprzeda y napojów
alkoholowych w roku poprzednim, wyliczono op aty za korzystanie z zezwole  na sprzeda
napojów alkoholowych w roku 2009 dla 37 punktów sprzeda y alkoholu.

36. Wydano 8 za wiadcze  o dokonaniu do 31 stycznia 2009 r. op aty I raty za korzystanie z
zezwole  na sprzeda  napojów alkoholowych w roku 2009.

37.Nadano numer porz dkowy n/w nieruchomo ci zabudowanej po onej w I owej przy ul.
Traugutta oznaczonej dzia  nr 1235/2 nadano numer porz dkowy  8 „b”.

38. Dnia 27 stycznia br.  podpisa em umow  na nadzór autorski nad „Budow  hali sportowej przy
Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej.

39. Na pocz tku lutego br. podpisa em umowy na „Organizowanie dzia alno ci szkoleniowej
dzieci i m odzie y na terenie I owej i Czernej.

40. Dnia 12 lutego br. wzi em udzia  w uroczysto ci wr czenia medali „Za d ugoletnie po ycie
ma skie”. Medale i kwiaty zosta y wr czone 5 parom..

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 Anna Michalczuk – Radna

1) Mostek przy ul. M skiej, czy b  tam prowadzone prace i kiedy.
2) Sprawa Biblioteki Miejskiej w I owej – by o pismo z Ministerstwa Kultury dot. pozyskania

rodków. Zapyta a, czy s  mo liwo ci, eby uzyska rodki na remont biblioteki.
3) Mieszka cy przy ulicy aga skiej 12 prosz  o wybudowanie parkingu przy tym budynku.

Pani Ma gorzata P kala – Radna
Zapyta a, jakie s  mo liwo ci budowy dróg asfaltowych, zamiast remontowa  drogi gruntowe, czy jest
mo liwo  uzyskania dotacji.
Pan Jan S ocki – So tys wsi Konin ag. – poruszy  sprawy:

1) Szamba przy budynku, który uleg  spaleniu.
2) Poprawek gwarancyjnych w wietlicy wiejskiej.
3) Dróg gruntowych, które s  w fatalnym stanie.
4) Braków w o wietleniu ulicznym (za ma o punktów).
5) Bezpa skich psów wa saj cych si  po wiosce.
6) Udro nienia rowu, który umo liwia  odprowadzanie cieków (rów jest rozkopany), sprawa

toczy si  pomi dzy So tysem wsi a p. Piwi skim. Pan S ocki uwa a, e post powanie Urz du
wobec Jego osoby  doprowadzi o do pogorszenia stosunków z p. Piwi skim.

Pan Zygmunt Sygnowski – Radny
1) Zg osi , e plaga bezdomnych psów w m. Borowe jest zagro eniem dla mieszka ców.
2) Poprosi , aby zwróci  uwag   wykonawcy, który wykona  przebudow  chodnika w m. Borowe

(przy by ym klubie) o zako czenie kraw nikiem po onego polbruku, w przeciwnym razie
ony chodnik ulegnie zniszczeniu.
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Ad.II pkt 3
Informacja Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpo arowej – referuje Pan Witold Petzel

I.     KRAJOWY  SYSTEM RATOWNICZO - GA NICZY
W celu ratowania ycia, zdrowia, mienia lub rodowiska, prognozowania, rozpoznawania i

zwalczania po arów, kl sk ywio owych lub innych miejscowych zagro , utworzono Krajowy
System Ratowniczo – Ga niczy jako integraln  cz  organizacji bezpiecze stwa wewn trznego
pa stwa. System ten skupia jednostki ochrony przeciwpo arowej, inne s by, inspekcje, stra e,
instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodzi y si
wspó dzia  w akcjach ratowniczych.

Zadania w zakresie Krajowego Systemu Ratowniczo – Ga niczego na terenie
powiatu realizuje Komenda Powiatowa Pa stwowej Stra y Po arnej w aganiu, 11 jednostek
Ochotniczej Stra y Po arnej oraz Powiatowy i Gminne Zespo y Reagowania Kryzysowego za
na terenie gminy 2 Jednostki OSP i Gminny zespó  Reagowania Kryzysowego.

Na terenie gminy zorganizowane s :
– 2 jednostki OSP w czone do KSRG z siedzib  w:

-  I owej
-  Koninie aga skim,

– 1 jednostka OSP nie w czona do KSRG z siedzib  w:
-  Borowem.

Podstawowym wyposa eniem Jednostek OSP Gminy I owa s  :
samochody ratowniczo – ga nicze - 3,
samochody ratownictwa technicznego - 2,
ód  pontonowa -1,
przyczepa do przewozu wody.

Jednostki OSP gminy I owa  realizuj  zadania w zakresie :
walki z po arami lub innymi kl skami ywio owymi,
ratownictwa technicznego,
ratownictwa medycznego,
innych zagro  miejscowych.

Tak szeroki zakres obowi zków, wymaga posiadanie specjalistycznego wyposa enia, sprawnego i
niezawodnego sprz tu i pojazdów oraz wyszkolonych dowódców zast pów
i dowódców rot.

Koszty utrzymania wszystkich jednostek Ochotniczych Stra y Po arnych przez samorz d
gminny kszta tuje si  od 120 do 140 tys. z . rocznie.

Burmistrz koordynuje funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga niczego na
obszarze gminy w zakresie ustalonym przez wojewod . Jest on obowi zany do zabezpieczenia tego
terenu przed zagro eniem po arowym lub innym miejscowym zagro eniem.
            Cz  kosztów funkcjonowania KSRG jest refundowana i corocznie bezpo rednio jednostki te
otrzymuj  dofinansowanie z bud etu PSP na cele zwi zane z zapewnieniem gotowo ci bojowej.
           Priorytetowymi zadaniami realizowanymi ze rodków bud etowych by o i jest m.in.:

zakup rodków czno ci
zakup sprz tu ochrony dróg oddechowych (aparaty nadci nieniowe)
zakup sprz tu ratownictwa medycznego)
agregaty pr dotwórcze
pilarki spalinowe do drewna, stali i betonu

II.    RODZAJE ZAGRO
W trakcie czynno ci kontrolno-rozpoznawczych i wicze  na bie co trwa rozpoznawanie i

aktualizowanie danych dotycz cych zagro  (bazy danych) wyst puj cych na terenie Powiatu
aga skiego. Dane te ulegaj  pewnym wahaniom w zwi zku ze zmian  profili produkcji niektórych

firm oraz post pem technologicznym.
Zagro eniami takimi s  m.in. po ary, kl ski ywio owe, katastrofy, awarie oraz inne miejscowe

zagro enia.
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Zagro enia po arowe
Najwi ksze zagro enie po arowe stanowi :

obszary zalesienia i struktura wyst puj cych tu drzewostanów,
zak ady produkcyjne, magazyny,
stacje paliw p ynnych,
gospodarstwa rolne,
obiekty mieszkalne,
rodki transportu.

Szczególne zagro enie stwarzaj  obiekty zakwalifikowane do zagro onych wybuchem oraz o
wysokim obci eniu ogniowym takie jak np.:
- stacje paliw p ynnych,
- zak ad przemys owy.

Sfera przemys owa w ostatnich latach ulega dalszym przekszta ceniom, jednak w dalszym
ci gu mo na wyró ni  istniej ce i te powracaj ce do poprzedniej dzia alno ci zak ady pracy.
Kl ski ywio owe

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat na terenie gminy nie odnotowywano wyst powania
kl sk ywio owych, poza krótkotrwa ymi okresami suszy oraz huraganów i du ych opadów deszczu
lub niegu. Przypadki wyst powania tych zjawisk nie mia y jednak charakteru d ugotrwa ego, ale tylko
incydentalny.

Mo liwo ci wyst pienia takich kl sk ywio owych s  praktycznie mo liwe, ale trudne do
przewidzenia.

III.    STATYSTYKA    INTERWENCJI  W   2008  ROKU
Na terenie województwa lubuskiego mia o miejsce :

- co 0,5 godziny interwencja,
- co 1 godzin  miejscowe zagro enie,
- co 0,7 godziny po ar,
- co 15 godzin alarm fa szywy.
Na terenie powiatu aga skiego mia o miejsce :

- co 5 godzin interwencja,
- co 12 godzin miejscowe zagro enie,
- co 10 godzin po ar,

      -     co 313 godzin alarm fa szywy.
Na terenie Gminy I owa mia o miejsce:

- co 52 godziny interwencja,
- co 146 godzin miejscowe zagro enie,
- co 83 godziny po ar,
- co 4380 godzin alarm fa szywy.

Zestawienie dzia  ratowniczo – ga niczych  w  Gminie I owa w latach 2007 – 2008

Dzia ania ratowniczo-ga nicze wg gmin

LP. Gmina Po ary
Miejscowe
zagro enia

Alarmy
fa szywe

OGÓ EM
ZDARZE

1 owa 41 72 4 117

% wzrost i spadek zdarze

Ogó em zdarze Ró nica
LP. Gmina Rok 2007 Rok 2008 %

1 owa 140 117 - 16,43



7

Straty i uratowane mienie
Straty Ogó em w ty . z . Uratowano Ogó em w ty . z .

LP. Powiat / gmina Rok 2007 Rok
2008 Rok 2007 Rok 2008

1 owa 417,8 535,7 1250 1170

Wyjazdy OSP pomoc s siednim powiatom

Jednostka OSP P MZ AF Razem
OSP I owa 1 2 0 3

Wyjazdy ogó em OSP KSRG na powiecie aga skim

Ogó em

L.p. Jednostka P MZ AF WG ZR Razem 2008
1 OSP I owa 28 59 3 0 0 90 110
2 OSP Ma omice 23 65 1 0 0 89 63
3 OSP Brze nica 34 26 0 0 0 60 41
4 OSP Zimna Brze nica 17 40 1 0 0 58 51
5 OSP Gozdnica 21 31 0 1 0 53 67
6 OSP Wymiarki 15 19 2 0 1 37 23
7 OSP Konin aga ski 24 10 0 0 0 34 54
8 OSP Sucha Dolna 28 4 0 0 0 32 19
9 OSP D ugie 12 12 1 0 1 26 19

10 OSP Dzietrzychowice 17 7 0 0 0 24 31
11 OSP Siecieborzyce 9 4 1 0 0 17

Razem 228 277 9 1 2 517 495

Wyjazdy OSP spoza KSRG na powiecie aga skim

Ogó em
L.p.  Jednostka

P MZ AF WG ZR Razem
1 OSP Leszno Górne 20 11 1 1 0 33
2 OSP Niegos awice 14 3 0 0 0 17
3 OSP Lubiechów 7 4 0 0 0 11
4 OSP Miodnica 6 2 0 0 0 8
5 OSP Jab onów 6 1 0 0 0 7
6 OSP Trzebów 2 4 0 1 0 7
7 OSP Jelenin 1 2 0 0 0 3
8 OSP Borowe 1 1 0 0 0 2
9 OSP Dzikowice 1 0 0 0 0 1
10 OSP Chichy 0 1 0 0 0 1
11 OSP Mycielin 0 1 0 0 0 1
12 OSP Witków 0 1 0 0 0 1

Razem 58 31 1 2 0 92

Przewodnicz cy Rady Miejskiej – zapyta , czy wezwania fa szywe s cigane, czy na przestrzeni
ostatnich lat kto  zosta  ukarany za podpalenia k, jakie s  najpilniejsze potrzeby Stra y.
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Pan Petzel – dotychczas nie znaleziono sprawców fa szywych alarmów.
Pi  lat temu zacz li my namierza  winnych podpale , co spowodowa o spadek wypalania k.
Bardziej stosowane by y dzia ania profilaktyczne, ani eli kary pieni ne.
Najpilniejsz  potrzeb  obecnie jest nowszy samochód po arniczy dla Ochotniczej Stra y Po arnej
Borowe, który zast pi by dwa dotychczasowe pojazdy.

Ad.II pkt 4
Informacja dotycz ca stanu zaawansowania prac przy budowie hali sportowej – referuje
Kierownik Referatu Spraw Spo ecznych i Cywilnych

I. Krótka charakterystyka.
  W 1999 r. Gmina opracowa a dokumentacj  techniczn  na rozbudow  gimnazjum, modernizacj
kot owni i budow  hali sportowej. Uzyskano pozwolenie na budow  i przyst piono do robót
budowlanych. Powy sze  zadanie zosta o zrealizowane z wyj tkiem hali sportowej.
   W listopadzie 2007 r. Gmina podpisa a umow  na wykonanie projektu budowlanego a w ciwie
adaptacji projektu opracowanego w 1999 roku do obowi zuj cych aktualnie norm i przepisów Prawa
Budowlanego. Dokumentacja zosta a wykonana w kwietniu 2008 r. a koszt jej opracowania wyniós
54.800 z otych.. Po otrzymanie dokumentacji przyst piono do opracowywania kosztorysów i
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .
Decyzj  Starostwa Powiatowego w aganiu z dn. 26 czerwca 2008 r.  Gmina uzyska a pozwolenie na
budow   inwestycji pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej”.
Program projektowanej hali zosta  opracowany dla potrzeb szko y oraz sportu powszechnego.
   Uchwa  Rady Miejskiej z dn. 17.09.2008 r. podj li cie Pa stwo zobowi zanie w zakresie
przyst pienia do powy szej inwestycji oraz  upowa nili cie  Burmistrza do og oszenia przetargu a
nast pnie podpisania umowy z wykonawc .
Ju  nast pnego dnia w Biuletynie Zamówie  publicznych w Warszawie ukaza o si  og oszenie o
zamówieniu a Burmistrz powo  5 osobow  komisj  przetargow  do przygotowania i
przeprowadzenia post powania o udzielenie przez Gmin  zamówienia na zadanie  „Budowa hali
sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej”.
W oznaczonym terminie tj. do 15.10.2008 r. wp yn o siedem ofert.
Jedna oferta dostarczona zosta a po terminie i nie zosta a otwarta.
Po stwierdzeniu nienaruszenia ofert, przewodnicz cy komisji otwiera  oferty w obecno ci wszystkich
oferentów w kolejno ci ich z enia oraz odczytywa : nazw  i siedzib , cen  ofertow , termin
realizacji oraz udzielone gwarancje.
Po otwarciu wszystkich ofert zacz a si  bardzo mudna i pracoch onna praca.
Wybrano najkorzystniejsz  ofert  i zawiadomiono o tym wszystkich pozosta ych uczestników
post powania. W lad za tym dwie firmy z y protest. Komisja rozpatrzy a zarzuty protestuj cych i
nie uwzgl dniaj c da  wnosz cych protest, w ca ci oddali a wniesione protesty.
Nast pnie jedna z firm nie zgadzaj c si  z Gmin  co do oddalonego protestu, odwo a si  do Prezesa
Urz du Zamówie  Publicznych w Warszawie.
Na dzie  02.12.2008 r.  Krajowa Izba Odwo awcza w Warszawie wyznaczy a termin rozprawy
odwo ania wniesione przez Odwo uj cego od rozstrzygni cia protestu przez Gmin . Musieli my
dostarczy  komplet wszystkich dokumentów a w czasie rozprawy  broni  i  uzasadnia   nasze
stanowisko Dwuosobowa delegacja naszej Gminy po trzygodzinnej rozprawie wróci a do domu
czekaj c niecierpliwie na wyrok. Na drugi dzie  po rozmowie telefonicznej dowiedzia em si , e
Krajowa Izba Odwo awcza orzek a oddalenie odwo ania. Mo na by o przyst pi  do podpisania
umowy z wykonawc .
W dniu 16.12.2008 r. podpisano umow  z Przedsi biorstwem Budowlanym JANBUB Sp. z.o.o. w

arach a 22.12.2008 r. przekazano plac budowy na budow   inwestycji pn. „Budowa hali sportowej
przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej”.
Zako czenie inwestycji zgodnie z podpisan  umow  przewiduje si  6.02.2010 r.

II.  Ogólna specyfikacja wykonanych robót.
1) Roboty ziemne: wykopy, obsypki i zasypki.
2) 2. Roboty przygotowawcze: wycinka drzew, demonta  linii napowietrznej przebiegaj cej przez

hal , rozbiórka i demonta  ró nych elementów betonowych: schody, p ytki betonowe itp.
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3) Wykonanie zasilania placu budowy w wod  i energi  elektryczn ; przebudowa linii
napowietrznej od s upa przy murze cmentarza do s upa przy ul. Piaskowej jako cz ciowo ju
docelowa linia.

4) Wykonanie zasilania sto ówki od strony ul. Piaskowej z tablicy szko y – zasilanie konieczne do
wykonania z uwagi na od czenie starej linii przewidzianej do likwidacji.

5) awy i stopy fundamentowe: izolacje poziome z papy na awie oraz z papy na cianie
fundamentowej (z bloczków betonowych lub elbetu); izolacje powlekane z emulsji asfaltowej
na zimno; izolacja termiczna ciany zewn trznej od awy do poziomu  - 0,27 od zera budynku
+ siatka, styropian gr. 10 cm.

6) 6 Rozpocz cie murowania cian zewn trznych z ceg y kratówki gr. 24 i 12 cm; zak adanie
nadpro y elbetowych prefabrykowanych (l19); murowanie otworów (o cie a) dla okien i
drzwi

7) Zasypanie cian fundamentowych; zag szczenie pod a gruntowego pod podk ady;
wykonanie podk adu betonowego (chudy beton) gr. 10 cm na 30 % powierzchni

8) Rozpocz cie robót kanalizacji deszczowej od ul. Pu askiego i Cmentarnej; rozpocz cie
uk adania kanalizacji podposadzkowej w obiekcie

9) Trwa warsztatowe wykonywanie konstrukcji stalowej g ównej nawy; wg informacji
kierownika budowy monta  konstrukcji rozpocznie si  na pocz tku kwietnia.

III. Zaawansowanie finansowe:
      -  na dzie  dzisiejszy wynosi ok. 400 tys. z  netto; z

-  z wykonawc  dotychczas rozliczono kwot  ok. 241 tys. z  netto

Przewodnicz cy Rady Miejskiej – zapyta , czy prace przebiegaj  zgodnie z harmonogramem.
Radna Ma gorzata P kala – zapyta a, kto jest Inspektorem Nadzoru.
Radny Czes aw D browski – zapyta , czy planuje si  dodatkowe miejsca parkingowe.

Pan Zygmunt Zarzeczny – wszystkie sprawy s  na bie co wyja niane.
Inspektorem Nadzoru jest p. Henryk Widawski. Nie przewiduje si  dodatkowych miejsc
parkingowych.

Burmistrz – odno nie parkingu doda , e jest jeszcze dzia ka gminna, na której je li b dzie potrzeba,
dzie mo na wykona  dodatkowe miejsca parkingowe.

 Ad.II pkt 5
Przyj cie uchwa  w sprawie:

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

Pan Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej omówi  jednocze nie
dwa projekty uchwa , wskaza  na poniesione koszty i cen  po uwzgl dnieniu bonifikaty.
Komisje Sta e Rady Miejskiej (Bud etu i do Spraw Publicznych) opowiedzia y si  za udzieleniem
bonifikaty w wysoko ci 85 % od ceny lokali mieszkalnych, natomiast Komisja Rewizyjna nie
zaproponowa a  udzielenia bonifikaty, ponowi a wniosek o przedstawianie wk adu w onego
przez Zak ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w remont sprzedawanych mieszka  z
okresu co najmniej 5 lat.
Pan Marek Sawicki – Przewodnicz cy Komisji Rewizyjnej zaapelowa  w imieniu Komisji o
wstrzymanie si  z podj ciem uchwa , uzna , i  nale y przygotowa  materia y i mie  mo liwo
wypracowania decyzji.

Radny Józef Brzezicki – zaproponowa  przeg osowa  przedstawione projekty uchwa  wed ug
przyj tego porz dku obrad.
Radna Ma gorzata P kala – powinni my szybko podj  rozmowy i prace nad ewentualn  zmian
zasad udzielania bonifikat.
Burmistrz – jest ustalony porz dek obrad i nale y przeg osowa  projekty uchwa , nast pnie szybko
zaj  si  opracowaniem kryteriów.
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Przewodnicz cy Rady Miejskiej – sprawa jest pilna, nurtuj ca i trzeba si  zaj  w trybie pilnym
tym tematem.
Pan Czes aw D browski – Przewodnicz cy Komisi do Spraw Publicznych – Komisja ma w planie
zaj  si  t  spraw  i b dzie stara  si  wypracowa  konkretne decyzje.

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Za przyj ciem uchwa y g osowa o –  11
Przeciw –  0
Wstrzyma o si  – 3 (M.Sawicki, H.Kopczy ska-Gronek, K.Suchodolski)

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

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Za przyj ciem uchwa y g osowa o –  11
Przeciw –  0
Wstrzyma o si  – 3 (M.Sawicki, H.Kopczy ska-Gronek, K.Suchodolski)

3) wyra enia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Wymiarki nieruchomo ci
stanowi cej  w asno  Gminy I owa

Pan Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej omówi  projekt uchwa y
i wyja ni , e nieruchomo  zabudowana stacj  pomp jest darowana na potrzeby eksploatacji i
utrzymania wodoci gu dla miejscowo ci Borowe i miejscowo ci po onych w Gminie Wymiarki.
Radny Jerzy Rodak zapyta , co b dzie z urz dzeniami na tym gruncie. Pan Kaniecki poda , i
darujemy ca  nieruchomo .

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych
Za przyj ciem uchwa y g osowa o – 11
Przeciw – 2 (Z.Sygnowski, J.Brzezicki)
Wstrzyma o si  – 1 (T.S omi ski)

4) zmieniaj ca uchwa  w sprawie zasad wydzier awiania gruntów komunalnych
Pan Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej omówi  projekt
uchwa y. Poinformowa , e zmiana dotyczy dzier awy gruntu niezb dnego do wykonania prac
budowlanych zwi zanych z funkcjonowaniem elektrowni wodnej zlokalizowanej lub planowanej
do realizacji na gruncie stanowi cym w asno  lub b cym w u ytkowaniu wieczystym
wnioskodawcy.
Radny Tomasz S omi ski zapyta , czy droga b dzie dalej przejezdna, je li oddamy grunt w
dzier aw .
Pan Kaniecki odpowiedzia , e tak, nic nie zostanie naruszone.

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

5) zmieniaj ca uchwa  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Pan Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej omówi  projekt
uchwa y.

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

6) zmieniaj ca uchwa  w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2009 rok dla
Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej

Pan Dariusz Nied wiecki – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej wyja ni , e na podstawie art.
18 ust. 2  pkt 15 ustawy o samorz dzie gminnym i art.174 ust. 4 ustawy o finansach publicznych
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proponuje si  wykre lenie § 2 z  uchwa y nr 220/5/XXII/08 Rady Miejskiej w I owej z dnia
30.12.2008r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2009 rok dla Zak adu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej, gdy  kwestia rozlicze  dotacji przedmiotowej jest przekazana
gestii Burmistrza i nie powinna by  wykazana w powy szej uchwale by nie tworzy  sytuacji
dublowania si  przepisów.

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

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

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy wyja ni , i  w dniu 30 grudnia 2008 r. Rada Miejska w I owej
podj a uchwa  o niemal identycznej tre ci, jak przedstawiony projekt niniejszej uchwa y. Zdaniem
jednak organu nadzoru, ten rodzaj uchwa y jest aktem prawa miejscowego, a wi c podlega og oszeniu
w Dzienniku Urz dowym Województwa Lubuskiego. Uznaj c s uszno  zastrze enia do tre ci
uchwa y z dnia 30 grudnia 2008 r., w celu wyeliminowania b du, przedstawiono niniejszy projekt
uchwa y zmieniony co do zapisu o sposobie wej cia w ycie uchwa y (nowy § 4 uchwa y) oraz
uchylono tre  uchwa y Nr 214/5/XXII/08, która to uchwa a zostanie zast piona niniejszym projektem
uchwa y (przypis 3 do uchwa y).

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

8) nadania nazwy ulicy w mie cie I owa   (Daliowa)
Pan Dariusz Nied wiecki – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej omówi  jednocze nie trzy
projekty uchwa  w sprawie nadania nazwy ulicy w mie cie I owa i poinformowa , e w zwi zku z tym,
e zosta y wydzielone nowe drogi, które b  obs ugiwa y tereny  przeznaczone pod zabudow  o

charakterze mieszkaniowym jednorodzinnym zachodzi konieczno  nadania nowych nazw ulicom.
Nowe nazwy ulic pozwalaj  na prowadzenie przejrzystej i logicznej polityki zagospodarowania
terenów o g stej zabudowie w obr bie miasta oraz do przejrzystej i jednoznacznej identyfikacji
po enia nieruchomo ci.
Nazwa ulicy powinna posiada  charakter ogólnie akceptowalny, nie powodowa  negatywnych
skojarze  ani te  nie mo e obra  niczyich uczu  i przekona .
Uchwa a poci ga za sob  skutki finansowe wynosz ce oko o 1200 z  (s upek i tablice z nazw  ulicy,
na wzór stosowanych ju  wcze niej na terenie miasta).

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

9) nadania nazwy ulicy w mie cie I owa   (Ró ana)
osowanie uchwa y:

W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Za przyj ciem uchwa y g osowa o – 13
Przeciw – 0
Wstrzyma o si  – 1 (M.Sawicki)

      10) ) nadania nazwy ulicy w mie cie I owa
Pan Czes aw D browski – Przewodnicz cy Komisji do Spraw Publicznych zg osi  wniosek Komisji o
zmian  nazwy ulicy zamiast:  “Kwiatowa”, na nazw :  “Ja minowa”.

osowanie wniosku:
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Za przyj ciem uchwa y g osowa o – 12
Przeciw – 2 (M.Wdowiak, J.Markilewicz)
Wstrzyma o si  – 0
Wniosek zosta  przyj ty.
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osowanie uchwa y:

W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Za przyj ciem uchwa y g osowa o – 12
Przeciw – 1 (M.Sawicki)
Wstrzyma o si  – 1 (J.Markilewicz)

11) zmiany uchwa y o utworzeniu sta ych obwodów g osowania
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy poinformowa , e Uchwa  Nr 153/3/XXXVI/02 z dnia 12
czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia sta ych obwodów g osowania Rada Miejska w I owej dokona a
podzia u gminy na 6 sta ych obwodów g osowania, okre laj c ich numery i granice, zgodnie z
za cznikiem do wy ej wymienionej uchwa y. W zwi zku z planowanym na dzie  7 czerwca 2009 r.
terminem wyborów do Parlamentu Europejskiego na kadencj  2009-2014, zachodzi konieczno
przeprowadzenia okre lonych prawem czynno ci. Jedn  z tych czynno ci jest analiza istniej cych
sta ych obwodów g osowania na terenie gminy (informacja o numerach i granicach obwodów

osowania musi by  podana do publicznej wiadomo ci do dnia 8 maja 2009 r.)

Zgodnie z pismem Pa stwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 stycznia 2009 r., jednym z
najpilniejszych zada  jest, zdaniem Pa stwowej Komisji Wyborczej, dokonanie przegl du
istniej cego podzia u gminy na sta e obwody g osowania, w szczególno ci pod k tem spe niania
kryteriów ustawowych i dostosowania tego podzia u do rzeczywistych warunków przestrzenno-
demograficznych.

Art. 30 ust. 2a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów  i  sejmików  województw  (Dz.U.  z  2003  r.  Nr  159  poz.  1547  z  pó n.  zm.)  stanowi,  i
sta y obwód g osowania powinien obejmowa  od 500 do 3000 mieszka ców. Po przeprowadzonej
analizie sprawdzaj cej stwierdzono, e we wszystkich obwodach g osowania powy szy warunek
jest spe niony, a wi c z tego tytu u zmiana granic poszczególnych obwodów g osowania nie jest
wymagana.

Zgodnie z pismem Pa stwowej Komisji Wyborczej, nale y uporz dkowa  równie  w
opisach granic obwodów g osowania nazewnictwo miejscowo ci, ulic, numeracji nieruchomo ci
itp., które to uporz dkowanie nie stanowi zmian w podziale na obwody g osowania w rozumieniu
art. 42 ust. 3 ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego. Dokonanie tego rodzaju

ci le  w podziale gminy na obwody g osowania wymaga podj cia przez rady gmin (rady
miejskie) najpó niej w dniu 23 kwietnia 2009 r. stosownych uchwa , na wniosek przedstawiony
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

W zwi zku z powstaniem nowych ulic zachodzi konieczno  dokonania zmian opisu
granic obwodów g osowania Nr 1 (dopisanie 5 nowych ulic: Akacjowa, Daliowa, Ja minowa,
Le na i Ró ana) i Nr 4 (dopisanie 1 nowej ulicy: Sportowa).

Przedmiotowy wniosek ma charakter porz dkowy i nie powoduje zmian granic obwodów
osowania, natomiast uzupe nia opis granic obwodów.
osowanie uchwa y:

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

Ad. II pkt 6
Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej  (z dnia 22 stycznia 2009r.)
za przyj ciem protoko u g osowa o – 13 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 1 (M.Sawicki)

Przyj cie protoko u z  sesji Rady Miejskiej  z dnia 05 lutego 2009r.
za przyj ciem protoko u g osowa o – 12 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 2 (M.Sawicki, J.Markilewicz)



13
Ad. II pkt 7
Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Pan Adam Gliniak – Burmistrz
Mostek przy ul. M skiej – zgodnie z uchwa  Rady termin mamy do ko ca miesi ca wrze nia
bie cego roku. Problem jest w dalszym ci gu z projektantem, który mia  z  projekt do dnia 1
grudnia ubieg ego roku. Projekt zosta  z ony, ale niestety zosta le wykonany i do dnia dzisiejszego
nie wp yn  poprawiony projekt. W zwi zku z tym naliczamy kary, by  mo e b dziemy zmuszeni
rozwi za  umow  z tym projektantem.
Sprawa pisma z Ministerstwa Kultury nie jest mi znana, nie mog  wi c odnie  si  do mo liwo ci
pozyskania rodków z tego ród a na remont biblioteki.
W zwi zku z listem mieszka ców ul. aga skiej 12 nale y dokona  sprawdzenia zapisów w planie
zagospodarowania przestrzennego i po tym rozpoznaniu skierowa  stosowne wnioski do w ciciela
drogi.
Budowa dróg asfaltowych, zamiast remontowa  drogi gruntowe  – zarówno w mie cie i  gminie drogi
gruntowe po zimie s  bardzo zniszczone i wszystkie wymagaj  napraw. Wkrótce odb dzie si
spotkanie w sprawie dróg zorganizowanie przez Przewodnicz cego Komisji do Spraw Publicznych, na
które maj  by  zaproszeni so tysi i my , e ta sprawa b dzie te  rozstrzygni ta.
Pytania p. S ockiego, So tysa wsi Konin ag.:

- sprawa szamba jest w toku za atwiania przez p. Kierownika Zak adu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej,

- poprawki gwarancyjne w wietlicy wiejskiej wykonawca ma wykona  do ko ca marca 2009r.,
- sprawy dot. bezpa skich psów wa saj cych si  po wiosce nale y zg asza  na bie co do

pracownika zajmuj cego si  w urz dzie tym problemem – jest to p. Balik, wówczas b dziemy
reagowa . Dotyczy to równie  m. Borowe i innych wiosek, gdzie ten problem te  wyst puje,

- odno nie braku lamp ulicznych w Koninie by  kiedy  dobry zwyczaj, e Rada So ecka z
funduszy so eckich przeznacza a rodki na najbardziej potrzebne rzeczy. My , e jest to
dobry kierunek, bo niektóre wioski ze swoich funduszy praktycznie zrobi y sobie o wietlenie.
Co roku kilka lamp by o kupowanych przez Rady So eckie, a urz d zapewnia  ich monta  i w
ten sposób problemy te by y za atwiane. Nadal planowana jest modernizacja o wietlenia z
wykorzystaniem do wiadcze  firmy, która przygotowywa a dokumentacj ,

- sprawa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Borowem, b dziemy w tej sprawie
interweniowa  u w ciciela drogi,

- sprawa rowu w Koninie ag. – sprawa ta jest spraw  indywidualn  za atwian  na drodze
administracyjnej, a nie kwesti  publiczn  i zgodnie z t  drog  mog  by  podejmowane
dzia ania np. odwo anie.

Przewodnicz cy Rady Miejskiej w imieniu Rady Miejskiej zaapelowa  do Burmistrza, aby
wstrzyma  si  z przedstawianiem projektów uchwa  dotycz cych udzielania bonifikaty od ceny lokalu
mieszkalnego do czasu wypracowania kryteriów (dotyczy to wniosków, które wp yn  do za atwienia).
Sekretarz Gminy wyja ni , e zasad takich ustala  nie wolno, ka  spraw  nale y bada
indywidualnie, nie ma podstaw prawnych do ustalania zasad.

Ad.II pkt 8
Wobec  wyczerpania si   porz dku  obrad  Pan Miros aw Wdowiak - Przewodnicz cy Rady   Miejskiej
zamkn   obrady XXV sesji  Rady Miejskiej  w I owej.

Na tym protokó  zako czono. Protokó  zawiera 13  stron, ponumerowanych od 1 do 13.
Sesja trwa a nieprzerwanie od godz. 1400  do  godz. 1700

Protoko owa a:

Maria Soko owska


