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PROTOKÓ   Nr XXXIII/09

z sesji Rady Miejskiej w I owej
odbytej w dniu 09 listopada 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 XXXIII sesji Rady Miejskiej w I owej.

W sesji uczestniczy y nast puj ce osoby - radni:
1. Brzezicki Józef
2. Burnat Krystyna
3. Czarnota Leszek
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
Nieobecni:
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) Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy
4) Piotr Kowalski – Kierownik Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej
5) Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego
6) Dariusz Nied wiecki – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
7) El bieta Kinal – Kierownik O rodka Pomocy Spo ecznej
8) Agata Matusiak-Wojnicz – Radca Prawny Urz du Miejskiego w I owej
9) Ewa Lichta ska-Soba ska – Pe nomocnik ds. Przeciwdzia ania Uzale nieniom
10) Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej
11) Jan Dromarecki – So tys wsi Czy ówek
12) Jan S ocki – So tys wsi Konin ag.

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
- Informacja dot. analizy o wiadcze  maj tkowych z onych Burmistrzowi I owej,
- Informacja dot. analizy o wiadcze  maj tkowych z onych przez radnych Rady.

2. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.
3. Przyj cie uchwa  w sprawie:
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1) podj cia zobowi zania w zakresie inwestycji pod nazw  „Budowa wodoci gu w

so ectwach: Czy ówek, Jankowa aga ska oraz aganiec w Gminie I owa” – referuje
Skarbnik Gminy

2) uchylaj ca uchwa  nr 248/5/XXVIII/09 Rady Miejskiej w I owej z dnia 10 czerwca 2009
r. w sprawie zaci gni cia d ugoterminowego kredytu w 2009 roku z „Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” w Banku Ochrony rodowiska S.A. Oddzia  w Zielonej
Górze – referuje Skarbnik Gminy

3) zaci gni cia d ugoterminowej po yczki z bud etu pa stwa na wyprzedzaj ce
finansowanie operacji pn. „Remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej w Czy ówku oraz
zagospodarowanie przyleg ego do niej terenu” – referuje Skarbnik Gminy

4) zmian bud etu Gminy I owa na 2009 r. – referuje Skarbnik Gminy
5) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w

Jankowej aga skiej 65/4 – referuje Janusz Kaniecki, Podinspektor w Referacie
Gospodarki Komunalnej

6) uchwalenia „Programu wspó pracy gminy I owa z organizacjami pozarz dowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku” –  referuje Sekretarz
Gminy

7) przyj cia programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych dla gminy
owa na 2010 rok – referuje Pe nomocnik ds. Przeciwdzia ania Uzale nieniom

8) przyj cia Gminnego Programu Przeciwdzia ania Narkomanii dla gminy I owa na 2010 rok
– referuje Pe nomocnik ds. Przeciwdzia ania Uzale nieniom

9) zmieniaj ca uchwa  w sprawie uchwalenia Statutu Zak adu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w I owej – referuje Sekretarz Gminy

10) porozumienia mi dzygminnego dotycz cego przej cia przez Gmin  Wymiarki zadania
zbiorowego zaopatrzenia w wod  – referuje Sekretarz Gminy

11) ustalenia wysoko ci dziennej stawki op aty targowej – referuje Sekretarz Gminy
12) wprowadzenia op aty od posiadania psów oraz ustalenia wysoko ci stawek op aty od

posiadania psów – referuje  Sekretarz Gminy
13) okre lenia wysoko ci podatku od nieruchomo ci – referuje Sekretarz Gminy
14) okre lenia wysoko ci stawek podatku od rodków transportowych – referuje Sekretarz

Gminy
15) okre lenia warunków przyznawania i odp atno ci za us ugi opieku cze i specjalistyczne

us ugi opieku cze z wy czeniem  specjalistycznych us ug opieku czych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi oraz warunków cz ciowego lub ca kowitego zwolnienia od
op at i trybu ich pobierania a tak e zasad zwrotu wydatków za te us ugi – referuje
Kierownik O rodka Pomocy Spo ecznej

16) zmieniaj ca uchwa  w sprawie regulaminu utrzymania czysto ci i porz dku na terenie
Gminy I owa – referuje Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

4. Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Zako czenie XXXIII sesji Rady Miejskiej w I owej.

Pan Adam Gliniak – Burmistrz
Zg osi  wniosek o wycofanie z porz dku obrad projektu uchwa y zmieniaj cej uchwa  w sprawie
regulaminu utrzymania czysto ci i porz dku na terenie Gminy I owa.

osowanie wniosku:
za przyj ciem g osowa o – 14 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 0

osowanie porz dku obrad po zmianach:
za przyj ciem – 14 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  - 0
Porz dek obrad zosta  przyj ty.



3
PRZEBIEG OBRAD

Ad.II pkt 1
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi  sprawozdanie z podj tych dzia  mi dzy sesjami tj. za
okres od dnia  28 wrze nia 2009r. do dnia 9 listopada 2009r. i tak:

odby y si  dwa spotkania z przedstawicielami gminy niemieckiej Gablenz, na której terenie
jest park w Kromlau. Otrzymali my propozycj  stworzenia wspólnego projektu odnowy
parku do EWT (europejska wspó praca transgraniczna). Jest mo liwo  uzyskania 85%
refundacji kosztów kwalifikowanych. W dniu 12 listopada br. odb dzie si  kolejne
spotkanie, na którym powinni my wypracowa  konkretne propozycje do projektu, abym
móg  Pa stwu go przybli ,

spotka em si  z cz onkiem Zarz du Województwa p. St. Tomczyszynem w sprawie
budowy Orlika i z em wniosek o uj cie nas w planie na 2010 r.,

spotka em si  z p. Ma gorzat  Ruli sk  dzia aj ca na rzecz Fundacji Rozwoju Demokracji
Lokalnej w Zielonej Górze w celu omówienia projektu „Gminne Forum Edukacji
Finansowej w Gminie I owa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita
Ludzki i wspó finansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego.
Mieszka cy gminy poprzez udzia  w projekcie b  mogli podnie  poziom wiedzy w
zakresie j zyka angielskiego oraz edukacji finansowej, natomiast podmioty otrzymywa

  wsparcie w postaci nieodp atnych szkole  z zakresu ró nych róde  zewn trznego
finansowania m.in. funduszy europejskich, rodków fundacji krajowych i zagranicznych,
kredytowania i innych us ug bankowych,

w dniu 30.10.2009 zosta a og oszona przez Wojewod   Lubuskiego  lista rankingowa
wniosków gmin z onych w ramach  "Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008-2011" . Ogó em z ono 57 wniosków.     Nasz wniosek  pod nazw
„Poprawa bezpiecze stwa ruchu drogowego poprzez przebudow  dróg gminnych – ulic
Okrzei, Zau ek Rybacki, Hutniczej i Boles awa Chrobrego  w I owej zosta  sklasyfikowany
na 20 pozycji. Dofinansowanie zosta o przyznane 14 beneficjentom. W  I kwartale 2010,
po rozstrzygni ciu przetargów, zostan  rozdzielone oszcz dno ci poprzetargowe   kolejnym
na li cie wnioskodawcom,

zako czono post powanie przetargowe w ramach zamówie  publicznych i wy oniono
wykonawc  – firm  Przedsi biorstwo Instalacyjno – Budowlano - Us ugowe
„SZPAKOWSKI” z Sulechowa na budow  wodoci gów w so ectwach Czy ówek, Jankowa

aga ska i aganiec,

28 pa dziernika podpisano umow  na wykonanie w/w zadania, a 4 listopada przekazano
plac budowy,

zako czono post powanie przetargowe w ramach zamówie  publicznych, wy oniono
wykonawc  i podpisano umow  z Zak adem Wielobran owym „KSZTA T” z agania na I
Etap uzbrojenia Stref przy autostradzie A-18 w sie  wodoci gow  i kanalizacyjn ,

zako czono post powanie przetargowe w ramach zamówie  publicznych, wy oniono
wykonawc  i podpisano umow  z Przedsi biorstwem Budowlanym „JANBUD” na
rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania przebudowy ul. Ogrodowej na dz. 444/7,

uzyskano pozwolenie na budow  sieci wodoci gowej w aga cu w pasie drogi
wojewódzkiej nr 296 z Lubuskiego Urz du Wojewódzkiego,

uzyskano zgod  Ministra rodowiska na wy czenie gruntów z gospodarki le nej pod
budow  II etapu sieci wodoci gowej w aga cu,

wydano dwa postanowienia o mo liwo ci dokonania wst pnego podzia u nieruchomo ci,

wydano dwie decyzje o zatwierdzeniu podzia u nieruchomo ci,
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wydano jedno postanowienie o sprostowaniu oczywistej omy ki w decyzji o podziale
nieruchomo ci,

wydano siedem decyzji o warunkach zabudowy,

wydano czterna cie za wiadcze  o przeznaczeniu dzia ek w miejscowym planie i studium
zagospodarowania terenu,

postawiono znak pierwsze stwa przejazdu na ul. Zacisze,

wyst piono do Zarz du Dróg Wojewódzkich z pismem dotycz cym lokalizacji wiat
przystankowych w I owej przy ul. Dolanowo (z kierunku Zagania), a w Czernej i aga cu
(w kierunku agania).

wydano 11 decyzji zezwalaj cych na wycink  drzew ze zwolnieniem z op at za wycink ,

przes ano do Samorz dowego Kolegium Odwo awczego w Zielonej Górze odwo anie stron
dotycz ce umorzenia post powania w sprawie wydania decyzji
o rodowiskowych uwarunkowa  dla przedsi wzi cia polegaj cego na:  Budowie stacji
bazowej Era nr 41280”  na dzia ce o numerze ewidencyjnym 100/3 obr b aganiec, gmina

owa,

wydano 32 za wiadczenia dotycz ce ewidencji dzia alno ci gospodarczej,

wydano 2 decyzje o wykre leniu przedsi biorcy z ewidencji dzia alno ci gospodarczej,

wydano 12 za wiadcze  o dokonaniu op aty za korzystanie z zezwole  na sprzeda
napojów alkoholowych,

nadano numer porz dkowy dla nieruchomo ci w I owej przy ul. Le nej na dzia ce Nr 289/1
–  numer budynku 4 oraz przy ul. aga skiej na dzia ce Nr 1347 – numer budynku 61 „b”,

przydzielono 2 lokale mieszkalne z zasobu mieszkaniowego gminy,

przydzielono 1 lokal socjalny – wyrok S du Rejonowego w aganiu o eksmisj  z
przyznaniem uprawnie  do otrzymania lokalu socjalnego,

zakupiono i przekazano dla Szko y Podstawowej w I owej materia y do konserwacji placu
zabaw  przy  szkole  I-III  oraz  zakupiono  nowe  siedzisko  do  bujaka  na  tym  placu  zabaw  i
równie  przekazano do szko y,

podpisa em trzy aneksy do umów dzier aw : dwa na dzier aw  gruntu pod gara ami przy
ul. Ogrodowej oraz jeden na grunt pod gara em przy ul. Piaskowej,

w dniu 16 pa dziernika odby em spotkanie z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych
przy ul. Traugutta 23,24 i 25 w sprawie uregulowania kwestii u ytkowania dzia ki gminnej
zaj tej pod ogródki przydomowe . Na spotkanie przyby  przedstawiciel jednej wspólnoty.
Ustalono, e zostan  podj te dzia ania maj ce na celu zinwentaryzowanie ogródków i
ewentualne podpisanie umów dzier aw,

w dniu 23 pa dziernika Komisja Przetargowa przeprowadzi a rokowania i przetargi na
sprzeda  nieruchomo ci gminnych: II przetarg na sprzeda  dzia ki w Koninie aga skim
(dzia ka nr 649/3) oraz II przetarg na sprzeda  sze ciu dzia ek przy ul. aków zako czy y
si  wynikami negatywnymi ze wzgl du na brak wp at wadium, rokowania na sprzeda
trzech dzia ek przy ul. Ró anej (d. Piaskowej) da y pozytywne rozstrzygni cie w
przypadku jednej dzia ki nr 619/2 , za któr   oferent zaproponowa  cen  28.000 z  . W
przypadku dwóch pozosta ych dzia ek Komisja nie wybra a adnej ze z onych ofert ze
wzgl du na zbyt niskie zaoferowane w nich ceny. Nie rozstrzygni te zosta y równie
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rokowania na sprzeda  dzia ki zabudowanej dawn  kot owni  osiedlow  w Czy ówku ze
wzgl du na zbyt nisk  cen  zaoferowan  przez oferenta,

w dniu 29 pa dziernika podpisa em cztery umowy notarialne dotycz ce sprzeda y  dzia ki
nr 619/1 przy ul. Ró anej, dwóch dzia ek nr 423/8 i 423/10 przy ul. Poniatowskiego pod
budow  gara y oraz lokalu mieszkalnego przy ul. aga skiej 23/3 na rzecz najemcy,

na wniosek mieszka ców ulicy Ogrodowej podj em dzia ania maj ce na celu wyznaczenie
terenu pod budow  gara y przy ul. Ogrodowej na dzia ce nr 486 ,za dawn  osiedlow
oczyszczalni cieków. Obecnie na uko czeniu jest plan realizacyjny,

wyznaczy em do sprzeda y podejmuj c zarz dzenie, grunt pod gara em (dzia ka nr 670/6)
po onym w I owej przy ul. Pu askiego (przy budynku ul. Hutnicza 2),

odmówi em sprzeda y lokali mieszkalnych na rzecz najemców przy ul. Pu askiego 19 i
aga skiej 10 ze wzgl du na zad enia w op acaniu czynszu za te lokale,

do czasu zako czenia remontu wietlicy wiejskiej w Czy ówku wstrzyma em si  z decyzj
w sprawie wyznaczenia (na wniosek najemcy) lokalu mieszkalnego w budynku nr 19,

na dzie  3 grudnia og osi em drugi przetarg na sprzeda  dzia ki nr 1180/4 przy ul.
Traugutta (naprzeciw budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 24 ),

na wniosek najemców wyznaczy em do sprzeda y lokale mieszkalne przy ul. Nadrzecznej
11/32 i ul. aga skiej 41/3,

rozpatrzy em negatywnie wniosek Spó dzielni Mieszkaniowej „Piast” w I owej o oddanie
w u ytkowanie wieczyste gruntu ozn. dzia  nr 628/9 przy osiedlu mieszkaniowym ul.
B.Chrobrego. Zaproponowa em jednocze nie alternatywne rozwi zanie w postaci spisania
porozumienia o nieodp atnym utrzymaniu przedmiotowego gruntu. W wyznaczonym
terminie tj. 23 pa dziernika nie otrzyma em adnego pisma ze Spó dzielni aprobuj cego
moj  propozycj ,

6 pa dziernika br. dokonano odbioru ko cowego robót budowlanych zadania p.n.
„Modernizacja placówki Przedszkola Miejskiego w I owej” . Wykonawc  robót by o
Przedsi biorstwo Budowlane „PRO-Q” Piotra Handzlika. Warto  robót wynosi
184.015,36 z  brutto.

Gmina I owa przyst pi a do pilota owego programu „UCZE  NA WSI – pomoc w zdobyciu
wykszta cenia przez osoby niepe nosprawne zamieszkuj ce gminy wiejskie oraz gminy
miejsko-wiejskie” którego celem strategicznym programu jest wyrównanie szans w zdobyciu
wykszta cenia przez uczniów, b cych osobami niepe nosprawnymi, zamieszkuj cych
Gmin . Bud et programu tworzony jest ze rodków b cych w dyspozycji PFRON. Dnia
15 pa dziernika br. wys ano wniosek do PFRON Zielona Góra o przyznanie rodków
finansowych na realizacj  powy szego programu. Z terenu gminy do tut. Urz du z ono 14
wniosków,

16 pa dziernika i 6 listopada br. wyst pi em do Wojewody Lubuskiego z wnioskiem
o przekazanie rodków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania
zawodowego m odocianych pracowników. Wnioski dotycz  trzech pracodawców.      W
tym okresie wyda em jedn  decyzj  na dofinansowanie nauki zawodu,

2 listopada br. og osi em przetarg nieograniczony na dowo enie  dzieci do szkó  na  terenie
gminy I owa na lata 2010 - 2011. Rozstrzygni cie  przetargu nast pi po 12 listopada br.

Przewodnicz cy Komisji sta ych Rady Miejskiej z yli sprawozdania z pracy Komisji za
okres mi dzysesyjny.
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Pan Miros aw Wdowiak – Przewodnicz cy Rady Miejskiej

Przedstawi  analiz  o wiadcze  maj tkowych z onych Burmistrzowi I owej. Przeczyta  pismo
Naczelnika Urz du Skarbowego w aganiu, który dokona  analizy o wiadcze  maj tkowych za 2008r.
radnych Rady Miejskiej I owa oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób funkcyjnych
urz du oraz pismo Naczelnika Urz du Skarbowego w Zgorzelcu. Przewodnicz cy Rady Miejskiej
zapozna  równie  Rad  z wynikami dokonanej analizy o wiadcze  maj tkowych radnych oraz
dokonan  analiz  o wiadczenia Burmistrza I owej i Przewodnicz cego Rady Miejskiej przes an  przez
Wojewod  Lubuskiego (wy ej wymienione pisma znajduj  si  w materia ach z XXXIII sesji Rady
Miejskiej w I owej).

Ad. II pkt 2
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych
Pani Ma gorzata P kala – Radna
1. Zapyta a, czy b  przeprowadzane naprawy pogwarancyjne na drodze wojewódzkiej w Czernej,
poniewa  jej wykonanie spowodowa o ni sze po enie wjazdów do niektórych posesji. W ciciele
tych nieruchomo ci nie wiedz , czy powinni sami dostosowa  swoje wjazdy do poziomu jezdni.
2. Zg osi a, e na cz ci dróg gruntowych w Czernej ustawione s  znaki ograniczaj ce tona
wje aj cych samochodów do np. 2,5 tony, co uniemo liwia wjazd dla s b komunalnych np.
kublarki lub dostawy w gla. Mieszka cy prosz  o umieszczenie pod znakami ograniczaj cymi tona
tabliczek pozwalaj cych na wjazd powy ej tego tona u dla s b komunalnych i mieszka ców.
Pan Józef Brzezicki – Radny
1. Poruszy  spraw  przystanków autobusowych na ul. Dolanowo, wniós  o utwardzenie terenu
pomi dzy istniej cym przystankiem a jezdni  (przystanek w kierunku agania), co umo liwi lepszy
komfort wsiadania i wysiadania podró nych.
2. Zapyta , czy planowany jest remont dróg gruntowych w najbli szym czasie, bo w zimie pogoda nie
pozwoli na wykonywanie tego typu prac, a cz  dróg jest ju  w z ym stanie. Naocznie stwierdzonym
przyk adem mo e by  stan drogi dojazdowej m.in. do przedsi biorcy prowadz cego dzia alno  na ul.

aków, który sk ada  ju  skarg  w tej sprawie w ubieg ym roku.

Pan Jan S ocki – So tys wsi Konin ag.
Poruszy  nast puj ce sprawy:
- problemy z drog  w kierunku boiska i dalej do Jankowej ag., mieszka cy skar  si , e nie jest
naprawiana i coraz gorzej si  ni  je dzi,
- wyp ywaj cych z drogi gminnej cieków do Jego rowu z nieruchomo ci p. Piwi skiego,
- nielegalnej sprzeda y alkoholu na tzw. melinach dla dzieci i m odzie y,
- niezabezpieczonego szamba przy bloku nr 139 w Koninie ag.,
- braku dwóch lamp ulicznych na wysoko ci posesji p.Bo kowskiego  i p.Walczaka,
- remontu przystanku autobusowego naprzeciwko wietlicy wiejskiej.

Pan Czes aw D browski – Radny
Zapyta , czy plany dotycz ce projektu modernizacji o wietlenia na terenie gminy zosta y zarzucone, na
jakim etapie jest stan prac nad tym projektem.

Pan Jan Dromarecki – So tys wsi Czy ówek
Poprosi  o interwencj  w sprawie zastawiania drogi samochodami ci arowymi przy by ym Eskordzie,
co uniemo liwia swobodny przejazd t  drog .

Ad.II pkt 3
Przyj cie uchwa  w sprawie:

1) podj cia zobowi zania w zakresie inwestycji pod nazw  „Budowa wodoci gu w
so ectwach: Czy ówek, Jankowa aga ska oraz aganiec w Gminie I owa”

Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y. Wyja ni a, e podj cie
zobowi zania dotyczy podpisanej umowy z wykonawc  dla w/w zadania inwestycyjnego do kwoty
2.191.573 z  oraz z inspektorem nadzoru do kwoty 49.311 z . Przytoczone kwoty przekraczaj  granic
ustalon  w bud ecie Gminy na 2009 rok na przedmiotowym zadaniu w poszczególnych so ectwach.
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Zobowi zania finansowe wynik e z podpisania tych umów zostan  pokryte w 2010 roku z dochodów

asnych bud etu Gminy I owa oraz kredytów.
Pan Przewodnicz cy Rady poda , e uchwa y organów gminy dotycz ce zobowi za  finansowych
wskazuj ród a  dochodów,  z  których  zobowi zania  te  zostan  pokryte  oraz,  e  uchwa y,  o  których
mowa wy ej zapadaj  bezwzgl dn  wi kszo ci  g osów w obecno ci co najmniej po owy ustawowego
sk adu rady.

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

2) uchylaj ca uchwa  nr 248/5/XXVIII/09 Rady Miejskiej w I owej z dnia 10 czerwca 2009
r. w sprawie zaci gni cia d ugoterminowego kredytu w 2009 roku z „Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” w Banku Ochrony rodowiska S.A. Oddzia  w Zielonej
Górze

Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y. Wyja ni a, e zaci gni cie
ugoterminowego kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” w Banku Ochrony
rodowiska w Zielonej Górze  zwi zane by o z planowanym deficytem bud etu gminy I owa w 2009

roku. Kredyt mia  by  przeznaczony na dofinansowanie wydatków maj tkowych w zwi zku z
zadaniem inwestycyjnym pn. „Poprawa bezpiecze stwa ruchu drogowego poprzez przebudow  ulicy
Ogrodowej nr 101114F w I owej”. Z uwagi na zapewnienie finansowania rodkami w asnymi,
przedstawiono  projekt uchwa y uchylaj cej uchwa  podj  w dniu 10 czerwca 2009 roku.
Pan Przewodnicz cy Rady poda , e uchwa y organów gminy dotycz ce zobowi za  finansowych
wskazuj ród a  dochodów,  z  których  zobowi zania  te  zostan  pokryte  oraz,  e  uchwa y,  o  których
mowa wy ej zapadaj  bezwzgl dn  wi kszo ci  g osów w obecno ci co najmniej po owy ustawowego
sk adu rady.

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

3) zaci gni cia d ugoterminowej po yczki z bud etu pa stwa na wyprzedzaj ce
finansowanie operacji pn. „Remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej w Czy ówku oraz
zagospodarowanie przyleg ego do niej terenu”

Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y. Poda a, e po yczk  zaci ga si
do kwoty 119.000 z  oraz, e sp ata po yczki nast pi ze rodków Europejskiego Funduszu Rolniczego
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach programu PROW 2007-2013.
Pan Przewodnicz cy Rady poda , e uchwa y organów gminy dotycz ce zobowi za  finansowych
wskazuj ród a  dochodów,  z  których  zobowi zania  te  zostan  pokryte  oraz,  e  uchwa y,  o  których
mowa wy ej zapadaj  bezwzgl dn  wi kszo ci  g osów w obecno ci co najmniej po owy ustawowego
sk adu rady.

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

4) zmian bud etu Gminy I owa na 2009 r.
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y.
Zmniejszenie  planu wydatków  w dziale 801 rozdzia y 80101 i 80103 § 2540  w cznej kwocie
80.000 z  dotyczy zmniejszenia dotacji podmiotowej dla „Ma ej Szko y w Koninie”, natomiast
zwi kszenie planu wydatków w dziale 921 rozdzia  92116 § 2480 o kwot  1.000 z  dotyczy
zwi kszenia dotacji podmiotowej na wniosek kierownika jednostki  Bibliotece Miejskiej w I owej.
W zwi zku z wy ej ww. zmianami zostaje zmieniony za cznik dotycz cy dotacji podmiotowych.
W zwi zku z wykazanymi nadwy kami przez Kierownika Opieki Spo ecznej w I owej zostaje
zmniejszony plan wydatków w dziale 852 na czn  kwot  90.000z  tj. na wydatkach zwi zanych z
dodatkami mieszkaniowymi o kwot  80.000 z  i na wydatkach zwi zanych z op atami za pobyt
mieszka ców gminy w domach pomocy spo ecznej o kwot  10.000 z .
Zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 rozdzia  90002 § 6650 o kwot  427.174 z  dokonane
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zostaje w zwi zku z pismem  yckiego Zwi zku Gmin o przesuni ciu wydatków zwi zanych z
zadaniem pn. „ Gospodarka odpadami w obr bie powiatów arskiego i aga skiego 2008-2011” z
2009 roku  do 2010 roku.
W zwi zku z wykazanymi nadwy kami przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego w I owej zostaje
zmniejszony plan wydatków na ogóln  kwot  4.829z   w dziale 801 rozdzia  80104 §§ 4040, 4110,
4120.
Zostaje zmniejszony plan wydatków GZEAS o kwot   41 z  z tytu u odpisów na zak adowy fundusz
wiadcze  socjalnych w dziale 801 rozdzia  80114 § 4440.

Zostaje zmniejszony plan wydatków w dziale 801 rozdzia  80195 § 4170 o kwot  528 z  na zadaniu
zwi zanym z pracami komisji powo anymi do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wy szy stopie
awansu zawodowego w zwi zku z przyznaniem dotacji w ww. kwocie i wcze niejszym
zabezpieczeniu finansowania przedmiotowego zadania rodkami w asnymi.
Zostaje zmniejszony plan wydatków  o kwot  15.705 z  w dziale 801 rozdzia  80113 § 4300  na
wydatkach zwi zanych z dowo eniem uczniów do szkó .
Zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 rozdzia  75702 § 8070 o kwot  28.000 z  dotyczy
zmniejszenia planu z tytu u odsetek od kredytów.
W zwi zku z wykazanymi brakami przez dyrektorów szkó  zostaj  zwi kszone:
* plan wydatków w dziale 801 rozdzia  80101 na ogóln  kwot  50.857  z  w tym:
- Szko a Podstawowa w I owej o kwot  28.799 z ,
- Szko a Podstawowa w Szczepanowie o kwot   22.058 z ,
* plan wydatków w dziale 801 rozdzia  80103 o kwot   2.562 z  dotyczy zwi kszenia planu wydatków
w Szkole Podstawowej w Szczepanowie.
* plan wydatków w dziale 801 rozdzia  80110 dotyczy zwi kszenia planu wydatków w Gimnazjum w

owej o kwot  1.619 z ,
* plan wydatków w dziale 854  rozdzia  85401 na ogóln  kwot  8.081 z  w tym:
- Szko a Podstawowa w I owej o kwot  5.086 z
- Gimnazjum w I owej o kwot  2.995 z .
Ponadto w dziale 801 rozdzia  80104 §2310 zostaje wprowadzony plan wydatków w kwocie 1.806 z  z
przeznaczeniem na dotacj  celow  za dziecko z Gminy I owa ucz szczaj ce do przedszkola
niepublicznego dotowanego przez Gmin ary o statusie miejskim.

Zostaje zwi kszony plan wydatków w dziale 900 rozdzia  90015 §§ 4260 i 4270 na ogóln  kwot
22.587 z  zwi zany o wietleniem ulic, placów i dróg.
Zwi kszenie prognoz dochodów o kwot  373.322 z  w dziale 758 rozdzia  75814 § 0970 wi e si  z
wprowadzeniem do bud etu wydatków, których ostateczny termin dokonania wydatku uj tego w
wykazie wydatków, które nie wygasaj  z up ywem roku bud etowego min ( w pe nych z otych )tj.:
- Budowa mostu przy ul M skiej – 186.600 z ,
- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sie  wodoci gow  – 49.632 z
- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sie  kanalizacyjn - 137.090 z
Ww. zmianom towarzyszy zwi kszenie planu wydatków:
Dzia  600 rozdzia  60016 § 6050 o kwot  186.600 z  – dotyczy mostu przy ul. M skiej,
Dzia  900 rozdzia  90095§ 6050 o kwot  61.991 z - dotyczy sieci wodoci gowej
terenów inwestycyjnych strefy aktywno ci gospodarczej,
Dzia  900 rozdzia  90001 § 6050 o kwot  o kwot  26.568 z  – dotyczy sieci kanalizacyjnej terenów
inwestycyjnych strefy aktywno ci gospodarczej.
Wprowadzenie do bud etu po stronie wydatkowej planu o kwot  98.163 z  mniejszego od
zwi kszonych prognoz dochodów z tytu u wydatków niewygasaj cych z 2008 roku, których termin
realizacji min  wynika z faktu zabezpieczenia rodków finansowych na realizacj  przedmiotowych
zada  w 2009 roku.
Ponadto
- w dziale 900 rozdzia  90095 §§ 6058 i 6059 zostaje zmniejszony plan wydatków zaplanowany do
sfinansowania rodkami w asnymi  cznie o kwot   4.370 z  i zwi kszony na  6050 o 4.370 z  , który
dotyczy sieci wodoci gowej terenów inwestycyjnych strefy aktywno ci gospodarczej,
- w dziale 900 rozdzia  90001 §§ 6058 i 6059 zostaje zmniejszony plan wydatków zaplanowany do
sfinansowania rodkami w asnymi cznie o kwot  13.110 z  i zwi kszony na § 6050 o 13.110 z ,
który dotyczy sieci kanalizacyjnej
terenów inwestycyjnych strefy aktywno ci gospodarczej.
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W ramach dzia u 010 rozdzia  01041 § 6058 zostaj  zmniejszone plany wydatków zaplanowane do
sfinansowania rodkami pomocowymi na ogóln  kwot   3.819.487 z  tj.
- projekt pn. „ Budowa wodoci gu w so ectwie Czy ówek” o kwot  1.420.622z ,
- projekt pn. „ Budowa wodoci gu w so ectwie Jankowa z przysió kiem Janów ” o kwot  1.875.013 z ,
- projekt pn. „ Budowa wodoci gu w so ectwie aganiec”  o kwot   403.509 z ,
- projekt pn.” Remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej w Czy ówku oraz zagospodarowanie
przyleg ego do niej terenu”  o kwot  120.343  z ,
Co ma swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu prognoz dochodów w dziale 010 rozdzia  01041 § 6298
o kwot   3.819.487 z .
Ponadto w dziale 010 rozdzia  01041 § 6058 zostaje zwi kszony plan wydatków
o kwot   121.411 z , którego zaplanowanym ród em finansowania s rodki w asne  w kwocie 2.411

 i po yczka w kwocie 119.000 z  na wyprzedzaj ce finansowanie kosztów kwalifikowanych
ponoszonych na realizacj  projektu pn.
„ Remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej w Czy ówku oraz zagospodarowanie przyleg ego do niej
terenu ”.
W wyniku ww.  zmniejsze  i zwi kszenia w dziale 010 rozdzia  01041 § 6058
plan wydatków zostaje zmniejszony o kwot  3.698.076 z .
 W dziale 010 rozdzia  01041 § 6059  zostaj  zmniejszone plany wydatków  o kwot  5.315.379 z   w
tym zaplanowane do sfinansowania:
- kredytami o kwot  2.506.000 z  ( w tym: wodoci g w so ectwie Czy ówek – 1.022.000 z  , wodoci g
w so ectwie Jankowa 1.484.000  z  )
- rodkami w asnymi o kwot  2.809.379 z  ( w tym: wodoci g w so ectwie aganiec o kwot  580.589

, wodoci g w so ectwie Czy ówek 1.019.805 z , wodoci g w so ectwie Jankowa 1.208.985 z  ).
Ponadto w dziale 010 rozdzia  01041 § 6059 zostaje zwi kszony plan wydatków kwot  4.652 z  na -
projekcie pn.” Remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej w Czy ówku oraz zagospodarowanie
przyleg ego do niej terenu”
W wyniku ww. zmniejsze  i zwi kszenia w dziale 010 rozdzia  01041 § 6059 plan wydatków zostaje
zmniejszony o kwot  5.310.727 z .
Ww. zmniejszenia planu wydatków daj  mo liwo  zmniejszenia prognoz dochodów w dziale 700
rozdzia  70005 § 0770 o kwot  2.440.753 z .

W zwi zku z tym, e ww. zmiany po stronie prognoz dochodów i planu wydatków powoduj
zmniejszenie prognoz dochodów o kwot  5.886.918 z ,
natomiast planu wydatków zmniejszenie o kwot  9.290.918 z  zostaj  zmniejszone przychody z tytu u
kredytów o kwot  3.523.000 z , w tym kredyt na zadaniu:
- pn. „ Poprawa bezpiecze stwa ruchu drogowego poprzez przebudow  ul. Ogrodowej nr 101114F w

owej” w kwocie 209.000 z  i zapewnienie sfinansowania rodkami w asnymi,
- pn. „ Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowe i Gimnazjum w I owej”
w kwocie 808.000 z  i zapewnienie finansowania rodkami w asnymi,
Ponadto zostaj  zmniejszone  kredyty jako ród o finansowania  wodoci gów w so ectwach o kwot
2.506.000 z  przy towarzysz cych im zmniejszeniach planu wydatków.
 Natomiast na zadaniu „ Remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej w Czy ówku oraz
zagospodarowanie przyleg ego do niej terenu” wprowadzona zostaje po yczka jako ród o przychodu
w kwocie 119.000 z .

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

5) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w
Jankowej  aga skiej 65/4

Pan Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej omówi  projekt uchwa y.
Z uwagi na wykonany przez Zak ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej remont w tym
lokalu mieszkalnym na kwot  1 145 z  proponowana wysoko  bonifikaty wynosi 75%.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.
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6) uchwalenia „Programu wspó pracy gminy I owa z organizacjami pozarz dowymi oraz

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci
po ytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku”

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y.
Wskaza  na cele wspó pracy organów gminy z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami
prowadz cymi dzia alno  po ytku publicznego w celu lepszego zaspokajania potrzeb spo ecze stwa
oraz podnoszenia poziomu ycia mieszka ców. Zreferowa  zasady wspó pracy gminy z organizacjami
pozarz dowymi polegaj ce na: partnerstwie, pomocniczo ci, efektywno ci, jawno ci podejmowanych
dzia , legalno ci, suwerenno ci stron i uczciwej konkurencji. W 2010 roku obszary wspó pracy
zosta y okre lone w sferze ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i
sportu. Te zadania publiczne b  realizowane w trybie otwartego konkursu ofert. Projekt uchwa y
okre la tak e formy wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi realizatorów programu ze strony
gminy i harmonogram otwartych konkursów.

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

7) przyj cia programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych dla gminy
owa na 2010 rok

Pani Ewa Lichta ska-Soba ska – Pe nomocnik do spraw Przeciwdzia ania Uzale nieniom omówi a
projekt uchwa y.
Pan Jan S ocki – So tys wsi Konin aga ski zapyta , czy prowadzona jest wspó praca z Ksi dzem w
Koninie aga skim oraz, czy prowadzone s  kontrole sprzeda y alkoholu dla nieletnich.
Pani Pe nomocnik do spraw Przeciwdzia ania Uzale nieniom poinformowa a, e wspó praca odbywa
si  ze szko , natomiast z Ksi dzem Komisja nie wspó pracuje. Ponadto w Koninie aga skim otwarta
jest wietlica socjoterapeutyczna.
Informacji o sprzeda y alkoholu dla nieletnich z Koninie aga skim nie otrzyma a. Nie mniej
stwierdzi a, e za sprzeda  alkoholu dla nieletnich wszyscy jeste my odpowiedzialni i powinni my
reagowa .

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

8) przyj cia Gminnego Programu Przeciwdzia ania Narkomanii dla gminy I owa na 2010
rok

Pani Ewa Lichta ska-Soba ska – Pe nomocnik 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.

9) zmieniaj ca uchwa  w sprawie uchwalenia Statutu Zak adu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w I owej

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y. Poinformowa , e zmiany nast puj
w zwi zku z wej ciem w ycie od 1 stycznia 2010 roku nowej ustawy o finansach publicznych.

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

10) porozumienia mi dzygminnego dotycz cego przej cia przez Gmin  Wymiarki zadania
zbiorowego zaopatrzenia w wod

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y dotycz cej  wyra enia zgody na
zawarcie przez Gmin  I owa porozumienia mi dzygminnego z Gmin  Wymiarki, na podstawie
którego Gmina Wymiarki przejmie wykonywanie zadania w asnego Gminy I owa w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wod  miejscowo ci Borowe w gminie I owa.
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osowanie uchwa y:

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

11) ustalenia wysoko ci dziennej stawki op aty targowej
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y.
Wyja ni , e op ata targowa jest op at  dzienn  pobieran  od osób handluj cych towarami na
targowiskach. Przez targowisko rozumie si  natomiast ka de miejsce, gdzie prowadzony jest handel z

ki, z kosza itp. (dokonywanie sprzeda y, a przynajmniej wyj cie z ofert  sprzeda y, polegaj  na
wystawieniu towaru z oznaczeniem jego ceny).
Obecnie (w 2009 r.) na terenie gminy I owa obowi zuje jedna stawka op aty targowej (bez wzgl du na
miejsce prowadzonego handlu oraz rodzaju asortymentu towaru przeznaczonego do sprzeda y) i
wynosi 14 z otych za dzie . Maksymalna stawka op aty targowej wynosi natomiast w 2008 roku
658,49 z . Tak wi c ustalona na terenie gminy stawka op aty targowej stanowi 2,13% stawki
maksymalnej.
W 2010 r. maksymalna dzienna stawka op aty targowej zosta a ustalona na kwot  681,54 z otych.
Okre laj c na 2010 rok dzienn  stawk  op aty targowej obowi zuj  na terenie gminy I owa przyj to
zasad  odniesienia do stawki maksymalnej w podobnym stosunku jak w roku 2009. Zastosowanie
wska nika 2,13 % daje dok adnie kwot  14,52 z , w uchwale zaproponowano zaokr glenie tej kwoty
do pe nych z otych a wi c do kwoty 15 z otych.
Z danych tegorocznych wynika, e na koniec sierpnia ogó em wp ywy z tytu u op aty targowej
wynios y 24598 z ; daje to redniotygodniowy wp yw w wysoko ci ok. 769 z  co odpowiada ok. 55
wp at w tygodniu.

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

12) wprowadzenia op aty od posiadania psów oraz ustalenia wysoko ci stawek op aty od
posiadania psów

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y.
Poinformowa , e Rada Miejska w I owej wprowadzi a od 1 stycznia 2009 roku op at  od posiadania
psów, ustalaj c jej wysoko  w kwotach:

1) od jednego psa 21 z otych rocznie,
2) od drugiego psa 30 z otych rocznie,
3) od ka dego nast pnego psa 41 z otych rocznie.

Wysoko  powy szych op at w stosunku do stawki maksymalnej, wynosz cej w 2009 roku 104,20
otych rocznie, wynosi a:

Wyszczególnienie Op ata roczna % kwoty maksymalnej
Od jednego psa 21 20,15%
Od drugiego psa 30 28,79 %
Od ka dego nast pnego psa 41 39,35 %

W roku 2010 obowi zywa  b dzie maksymalna stawka op aty od posiadania psa w wysoko ci 107,85
. Utrzymuj c w roku 2010 wysoko  op at w takim samym stosunku do stawki maksymalnej, jak w

roku 2009, powinien nast pi  wzrost stawek nie wi cej ni  o 1 z otych w ka dej z wyszczególnionych
powy ej kategorii op at (po zaokr gleniu do pe nych z otych). W zwi zku z tym, od 1 stycznia 2010
roku zaproponowano wysoko  stawki op aty od posiadania psów w nast puj cych wysoko ciach:

1) od jednego psa 22 z otych rocznie,
2) od drugiego psa 31 z otych rocznie,
3) od ka dego nast pnego psa 42 z otych rocznie.
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Pozosta e postanowienia uchwa y s  tej samej tre ci jak w uchwa ach obowi zuj cych w 2009 roku
i dotycz cych op aty za posiadania psów.

Sekretarz Gminy zg osi  wniosek o wprowadzenie w uchwale autopoprawki polegaj cej na
wykre leniu  § 5 dot. zwolnienia z op aty dozorcy nocnego, poniewa  zapis ten by by rozumiany jako
zwolnienie podmiotowe, a takich wprowadza  nie nale y. Zw aszcza, e dotychczas nikt z naszego
terenu z tego zwolnienia nie korzysta .
Efektem wykre lenia tego paragrafu jest przenumerowanie kolejnych paragrafów w uchwale.

Pan Marek Sawicki – Radny
Zg osi  wniosek, eby wprowadzi  jedn  op at  od posiadania psów w wysoko ci 22 z otych rocznie
od ka dego psa.

osowanie wniosku zg oszonego przez Sekretarza Gminy:
za przyj ciem g osowa o – 14 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 0

osowanie wniosku zg oszonego przez pana Sawickiego:
za przyj ciem g osowa o – 12 radnych
przeciw – 2 (Cz.D browski, J.Brzezicki
wstrzymuj cych si  – 0
Wnioski zosta y przyj te.

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

13) okre lenia wysoko ci podatku od nieruchomo ci
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y.
Przypomnia , e od 1 stycznia 2009 roku stawki podatku od nieruchomo ci wynosz :
Rodzaj podatku Jednostka Stawka podatku

przyj ta na
2009 rok

Stawka
maksymalna

Procent stawki
maksymalnej

Grunty zwi zane
z prowadzeniem
dzia alno ci
gospodarczej

1 m2

powierzchni
0,71 z 0,74 z 95,95 %

Grunty pod
zbiornikami
wodnymi pod
retencje i
elektrownie
wodne

1 m2

powierzchni
3,75 z 3,90 z 96,15 %

Grunty pozosta e 1 m2

powierzchni
0,25 z 0,37 z 67,57 %

Budynki
mieszkalne

1 m2

powierzchni
ytkowej

0,59 z 0,62 z 95,16 %

Budynki
zwi zane z
dzia alno ci
gospodarcz

1 m2

powierzchni
ytkowej

19,13 z 19,81 z 96,57 %

Budynki
zwi zane z

1 m2

powierzchni
8,92 z 9,24 z 96,54 %
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zwi zane z
obrotem
materia em
siewnym

powierzchni
ytkowej

Budynki
zwi zane ze
wiadczeniami

zdrowotnymi

1 m2

powierzchni
ytkowej

3,44 z 4,01 z 85,79 %

Budynki
pozosta e

1 m2

powierzchni
ytkowej

4,03 z 6,64 z 60,69 %

Budowle
zwi zane z
centralnym
ogrzewaniem

Procent od
warto ci budowli

2% 2% 100,00 %

Budowle
zwi zane z wod
pitn

Procent od
warto ci budowli

1% 2% 50,00 %

Budowle
zwi zane ze
ciekami

Procent od
warto ci budowli

1% 2% 50,00 %

Budowle
zwiazane ze
mieciami

Procent od
warto ci budowli

1 % 2% 50,00%

Pozosta e
budowle

Procent od
warto ci budowli

2% 2% 100,00 %

W projekcie uchwa y okre laj cej wysoko  stawek podatku od nieruchomo ci na 2010 rok przyj to
zasad , e ich warto  kwotowa b dzie ustalona jako udzia  procentowy w stosunku do stawek
maksymalnych obowi zuj cych od dnia 1 stycznia 2010 r. Udzia  procentowy b dzie identyczny jak w
2009 roku (jak w tabeli powy ej)

W roku 2010 maksymalne stawki podatku b  wynosi :

Rodzaj podatku jednostka Maksymalna
stawka podatku
na 2010 rok

Grunty zwi zane z prowadzeniem
dzia alno ci gospodarczej

1 m2 powierzchni 0,77 z

Grunty pod zbiornikami wodnymi pod
retencje i elektrownie wodne

1 m2 powierzchni 4,04 z

Grunty pozosta e 1 m2 powierzchni 0,39 z
Budynki mieszkalne 1 m2 powierzchni u ytkowej 0,65 z
Budynki zwi zane z dzia alno ci
gospodarcz

1 m2 powierzchni u ytkowej 20,51 z

Budynki zwi zane z obrotem materia em
siewnym

1 m2 powierzchni u ytkowej 9,57 z

Budynki zwi zane ze wiadczeniami
zdrowotnymi

1 m2 powierzchni u ytkowej 4,16 z

Budynki pozosta e 1 m2 powierzchni u ytkowej 6,88 z
Budowle zwi zane z centralnym
ogrzewaniem

Procent od warto ci budowli 2%

Budowle zwi zane z wod  pitn Procent od warto ci budowli 2%
Budowle zwi zane ze ciekami Procent od warto ci budowli 2%
Pozosta e budowle (w tym zwi zane ze
sk adowaniem nieczysto ci sta ych)

Procent od warto ci budowli 2%



14

W zwi zku z tym, e przyj te stawki podatku od nieruchomo ci s  ni sze od maksymalnych, wp ywy
ogó em z podatku od nieruchomo ci s  ni sze od mo liwych do uzyskania w 2009 roku o kwot
379762 z otych (208232 z  z tytu u zobowi za  podatkowych od osób fizycznych i 171530 z  od osób
prawnych).
Nale y jednocze nie zaznaczy , e z tytu u ca kowitego zwolnienia ZGKiM z podatku od gruntów,
budynków i budowli zwi zanych z odprowadzaniem oczyszczaniem cieków, gmina nie uzyskuje
wp at z tytu u podatku od nieruchomo ci w kwocie ok. 200 000 z otych.

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

14) okre lenia wysoko ci stawek podatku od rodków transportowych
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y.
Poinformowa , e zaproponowane stawki podatku od rodków transportowych na rok 2010 okre lono
na podstawie zasad ich tworzenia, jakie zastosowano przy okre laniu stawek tego podatku w 2008 i
2009 roku. Zasada ta polega a na ustaleniu konkretnych stawek podatkowych jako procent od stawki
maksymalnej mo liwej do zastosowania. Poniewa  górne stawki podatkowe uleg y podwy szeniu
zgodnie ze wska nikiem wzrostu cen towarów i us ug konsumpcyjnych w I pó roczu 2009 r. w
stosunku do I pó rocza 2008 r., czyli w wysoko ci 103,5 % (M.P. z 2009 r. Nr 47, poz. 702), równie
zaproponowane w uchwale stawki uleg y wzrostowi w wysoko ci odpowiadaj cej temu wska nikowi
(po zaokr gleniu wyliczonych stawek podatku do pe nych z otych).

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

15) okre lenia warunków przyznawania i odp atno ci za us ugi opieku cze i specjalistyczne
us ugi opieku cze z wy czeniem  specjalistycznych us ug opieku czych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi oraz warunków cz ciowego lub ca kowitego zwolnienia od
op at i trybu ich pobierania a tak e zasad zwrotu wydatków za te us ugi

Pani El bieta Kinal – Kierownik O rodka Pomocy Spo ecznej omówi a projekt uchwa y.
Poinformowa a, e na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 stycznia 1990 r. o samorz dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z pó n. zm.) oraz art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 4 w zwi zku z
art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo ecznej (Dz. U. Nr 115, poz. 728 z
pó n. zm.) proponuje si  przyj cie nowej uchwa y w sprawie us ug opieku czych.
Projekt uchwa y okre la warunki przyznawania i odp atno ci za us ugi opieku cze i specjalistyczne
us ugi opieku cze z wy czeniem specjalistycznych us ug opieku czych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz warunki cz ciowego lub ca kowitego zwolnienia od op at i trybu ich pobierania a
tak e zasad zwrotu wydatków za te us ugi.
Pomoc w formie us ug opieku czych lub specjalistycznych us ug opieku czych z wy czeniem
specjalistycznych us ug opieku czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przys uguje osobom
samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagaj  pomocy innych osób, a s
tej pomocy pozbawieni. Organizowanie i wiadczenie us ug opieku czych, w tym specjalistycznych,
w miejscu zamieszkania jest zadaniem w asnym gminy o charakterze obowi zkowym.
Realizacja powy szego zadania odbywa a si  dotychczas na podstawie Uchwa y Nr 139/4/XIX/04
Rady Miejskiej w I owej z dnia 29 czerwca 2004r w sprawie zasad wiadczenia us ug opieku czych i
specjalistycznych us ug opieku czych.
Z uwagi na zmiany spo eczno-ekonomiczne na przestrzeni kilku lat proponuje si  wprowadzenie
zmian regulacji prawnych dotycz cej tej formy pomocy.
W zwi zku z powy szym istotn  zmian  w proponowanej uchwale jest przyj cie odp atno ci za jedn
godzin  us ugi opieku czej w wysoko ci równej 2,5% najni szej emerytury brutto, og aszanej w
formie komunikatu Prezesa ZUS w Monitorze Polskim.
Od 1 marca 2009 r. kwota najni szej emerytury wynosi 675,10 z  miesi cznie (M.P. Nr 14, poz. 188).
Oznacza to, e pe na odp atno  za jedn  godzin  us ugi opieku czej wynosi 16,88 z otych.
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Proponowany sposób naliczenia odp atno ci za 1 godz. us ug opieku czych jest bardziej stabilny
oraz adekwatny w stosunku do zmian wysoko ci rent i emerytur zachodz cych w ci gu roku
kalendarzowego. Ponadto, przyj ty 2,5% wska nik najni szej emerytury stanowi zbli ony
kalkulacyjny koszt rzeczywisty 1 godz. us ugi opieku czej.
Proponowane zmiany dotycz  równie  wysoko ci cz ciowego zwolnienia z w/w op aty dla osób
przekraczaj cych odpowiednio kryterium dochodowe okre lone w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy spo ecznej. Celem wyrównania poziomu odp atno ci za w/w pomoc w stosunku do
posiadanego dochodu, zmniejszono przedzia y dochodu uprawniaj ce do okre lonego w procentach
cz ciowego zwolnienia od ceny za 1 godz. us ugi opieku czej.
Proponowany projekt uchwa y podyktowany jest dostosowaniem odp atno ci za us ugi opieku cze do
mo liwo ci finansowych osób starszych i niepe nosprawnych wymagaj cych pomocy w rodowisku
rodzinnym.

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
Odno nie pytania, czy przewidywane s  poprawki i rozbudowa drogi w Czernej, Burmistrz wyja ni ,
e podczas odbioru i otwarcia tej drogi  pani dyrektor Zarz du Dróg Wojewódzkich powiedzia a, e

praca jest sko czona. Wszystkie prace zgodnie z dokumentacj  zosta y wykonane i nie b dzie wi cej
nic robione. Je eli natomiast chodzi o budow  drugiej cz ci chodnika, je eli Zarz d Dróg gdzie
zaoszcz dzi  pieni dze to spróbuje jeszcze to zadanie zrobi .

Tablice pod znakami postaramy si  jak najszybciej zrobi .

Je li chodzi o utwardzenie terenu przed przystankiem na ul. Dolanowo, po uzgodnieniu z Zarz dem
Dróg Wojewódzkich s dz , e sami te prace zrobimy. Wymaga to jednak porozumienia z Zarz dem,
poniewa  przystanek ten znajduje si  w pasie drogi wojewódzkiej.
Natomiast odno nie utrzymania dróg gruntowych, jak b  warunki stosowne postaramy si  te drogi
doprowadzi  do lepszej u yteczno ci ni  w tej chwili. W sprawie drogi prowadz cej m.in. do pana,
który prowadzi dzia alno  gospodarcz  jest dylemat, czy da  ograniczenie tona owe, czy nie dawa
ograniczenia. Wprowadzenie ograniczenia spowoduje utrudnienia w prowadzonej dzia alno ci, a brak
ograniczenia powoduje niszczenie tej drogi.
Odno nie modernizacji o wietlenia – firma, która mog aby te prace zrobi  przes a projekt, obecnie
uzgadniamy go z Ene . B dziemy si  stara  sprawy dokumentacyjne w przysz ym roku zamkn .
Modernizacja o wietlenia przed a si  z uwagi na konieczno  uzgodnienia planowanych prac z

cicielem s upów, na których maj  by  umieszczone lampy. atwiej jest uzyska  akceptacj
takiego projektu przygotowanego przez firm ci le wspó pracuj  z Ene , a Firma Eneos jest spó
prowadz  modernizacj  o wietlenia ulicznego i przej a projektowanie modernizacji z
uwzgl dnieniem równie  do enia dodatkowych lamp na ju  istniej cych s upach, bez budowy
nowych s upów. Robimy wszystko, eby na przysz y rok t  inwestycj  przygotowa .
Spraw  zastawiania drogi samochodami przy by ym Eskordzie przedstawion  przez pana so tysa wsi
Czy ówek skierujemy do Powiatu, poniewa  jest to droga powiatowa. Wiem, e sprawa si  powtarza,
by o ju  dzia anie Powiatu, przesta  ten problem by  ju  widoczny, teraz znowu si  pojawia. Dlatego
ponownie trzeba podj  skuteczne dzia ania, które Powiat przedtem podj .
Odno nie spraw poruszonych przez pana so tysa wsi Konin ag. Burmistrz udzieli  odpowiedzi i tak:
- droga na Jankow ag.  do boiska faktycznie jest specyficzna, w ciwie to by a podbudowa pod
asfalt, która w tej chwili uleg a ju  wielu uszkodzeniom. Zasypywanie i jej równanie w
dotychczasowej formie by o wr cz oprotestowane przez mieszka ców, którzy skar yli si  na kurz oraz
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szybko je ce samochody i oczekuj  wykonania dobrej, porz dnej drogi. Nadal b dziemy stara
si  j  utrzymywa  i poszukujemy wykonawcy do zabetonowania ubytków,
- cieki z drogi gruntowej – istnia  kiedy  problem cieków, poniewa  z szamba  p. Piwi skiego
przecieka y nieczysto ci do rowu le cego na gruncie p. S ockiego. W tej chwili p. Piwi ski ma ju
wykonan  oczyszczalni  rozsi kow  i tych cieków nie odprowadza do rowu. Problem jest z
odwodnieniem Jego dzia ki, poniewa  rów, który jest na gruncie p. S ockiego jest zaro ni ty i nie jest

ciwie utrzymywany. Z tego wzgl du zaistnia a konieczno  wydania decyzji administracyjnej p.
ockiemu, eby rów oczy ci . Od tej decyzji adne odwo anie nie wp yn o, jedynie na sesji ten

problem by  przedstawiany, gdzie poinformowa em, e jest to normalna sprawa administracyjna,
indywidualna, prywatna, któr  p. S ocki powinien za atwia  odpowiednim tokiem. Nie zosta o to w ten
sposób za atwione, wp yn a natomiast skarga, a w ciwie inwektywy na pracownika, prosili my o
sprecyzowanie tej skargi, to równie  nie zosta o dokonane, czyli merytorycznie praktycznie nie mo na
si  by o do tego odnie  i traktowa  tego pisma jako skargi. W tej chwili istnieje problem odtworzenia
rowu przez  p. S ockiego na Jego dzia ce i to jest problem, który sam musi rozwi za ,
- likwidacja melin – nie przypominam sobie by jakikolwiek wniosek w tej sprawie wp yn  w
sk adanych protoko ach przez p. So tysa. W tej chwili po tym, co p. So tys  powiedzia  niezw ocznie
zg osimy na Policj  pope nienie przest pstwa,
- odno nie szamba, poniewa  jest ono usytuowane na posesji zarz dzanej przez ZGKiM, Burmistrz
poprosi  Kierownika ZGKiM p. Piotra Kowalskiego o udzielenie odpowiedzi, który poinformowa , e
ta sprawa jest Mu doskonale znana. Szambo jest zakryte w sposób nietypowy, jest to blacha stalowa i

yty betonowe. Nieprawd  jest, e p yn  tam ci gle cieki. Szambo jest opró niane na bie co, a w
przypadku przelewania si  tak e na zg oszenia. Ponadto planowane jest wykonanie nowej pokrywy,
- je li sprawa lamp ulicznych i remontu przystanku PKS jest ywotn  spraw  mieszka ców wsi Konin

aga ski to powinna by  uj ta we wniosku o podzia rodków funduszu so eckiego na 2010 rok?

Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej odczyta  pisma Klubu Sportowego Vitrosilicon – Intra I owa o
rozpatrzenie i uwzgl dnienie potrzeb nak adów inwestycyjnych na stadionie oraz o przyznanie
(uwzgl dnienie ich w bud ecie) rodków finansowych na dzia alno  w 2010 r.
Pani Jolanta Markilewicz – Radna poinformowa a Rad , e uczestniczy a w posiedzeniu
sprawozdawczo-wyborczym Klubu Sportowego, do którego przygotowa a si  zbieraj c m.in.
informacje o dofinansowaniach i rodkach finansowych przekazywanych z Gminy. Ogólne wra enie z
tego spotkania jest takie, e brak jest jawno ci i przejrzysto ci w finansowaniu Klubu.
Ponowne zwracanie si  o napraw  dachu rodzi w tpliwo , czy w ogóle by a wykonywana taka
naprawa w ramach przyznanych wcze niej rodków na ten cel, a tak  informacj  otrzyma am w
urz dzie. Ze spotkania wyp yn  przecie  wniosek, e najwi kszym marzeniem Klubu jest uzyskanie 4
tys. z  na ten w nie remont. Dlatego zdziwiona jest tre ci  skierowanego pisma i zastanawia si  na co
zosta y przeznaczone te rodki. Zaskakuj ce s  równie  roszczenia Klubu, który w momencie
podpisywania umowy nie zg asza adnych uwag do jej tre ci. Radna stwierdzi a, e nie neguje
potrzeby funkcjonowania sportu w Gminie, ale brak jest przejrzysto ci.
Pan  Tomasz  S omi ski  –  Radny  zwróci  uwag ,  e  kwestia  jest  tego  typu,  czy  warto  jest  w  ten
budynek inwestowa  i naprawia  ca y czas, czy nie lepiej by by o zrówna  go z ziemi  i postawi
nowy i lepszy. Naprawd  dla miasta i Klubu to wstyd, e w takim obiekcie przyjmuje si  zawodników
z innych dru yn, go ci z innych miast, gdzie obiekty s  w du o lepszym stanie.
Pani Jolanta Markilewicz – Radna przypomnia a, e b c na spotkaniu w Klubie by a pokazana
wyremontowana  sala  i  wtedy  problemem  by  ciekn cy  dach.  Dlaczego  wi c  do  tej  pory  nie
wyremontowano tego dachu, mo e jednak nie cieknie.
Pan Zygmunt Sygnowski – Radny powiedzia , e problem jest chyba w tym kto ma to zrobi .
Pani Markilewicz stwierdzi a, e Prezesi Klubu deklarowali wykonanie pokrycia dachu we w asnym
zakresie po otrzymaniu rodków na pap . Taka by a deklaracja.

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

Na tym protokó  zako czono. Protokó  zawiera 16  stron, ponumerowanych od 1 do 16.
Sesja trwa a nieprzerwanie od godz. 1400  do  godz. 1645
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Protoko owa a:

Maria Soko owska


