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PROTOKÓ   Nr XXXII/09

z sesji Rady Miejskiej w I owej
odbytej w dniu 28 wrze nia 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 XXXII sesji Rady Miejskiej w I owej.

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

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) Jan Woronik – G ówny Specjalista w Referacie Gospodarki Komunalnej
8) El bieta Kinal – Kierownik O rodka Pomocy Spo ecznej

Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej przedstawi  nast puj cy  porz dek obrad:
I. Sprawy regulaminowe
1. Otwarcie sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porz dku obrad.
4. Zg oszenie (odczytanie) uwag i poprawek do porz dku obrad (w przypadku zmiany w porz dku
       obrad zatwierdza si  zmieniony porz dek obrad).

  Prowadzi Przewodnicz cy Rady Miejskiej
II. Obrady
1. Przedstawienie sprawozdania z dzia  w okresie mi dzy sesjami przez:

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

2. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.

3. Przyj cie uchwa  w sprawie:
1) zmian bud etu Gminy I owa na 2009 r. – referuje Skarbnik Gminy
2) podj cia zobowi zania w zakresie inwestycji pod nazw  „Poprawa bezpiecze stwa ruchu

drogowego poprzez przebudow  dróg gminnych – ulic Okrzei, Zau ek Rybacki, Hutniczej
i Boles awa Chrobrego w I owej” – referuje p. J. Woronik G ówny Specjalista w
Referacie Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 29)
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3) pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie

miejscowo ci Wilkowisko, gmina I owa – referuje Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej (Druk Nr 28)

4) pozbawienia dróg  kategorii dróg gminnych, zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowo ci Czy ówek, gmina I owa – referuje
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 30)

5) zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenie przebiegu dróg gminnych na
terenie miejscowo ci Borowe, gmina I owa – referuje Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej (Druk Nr 31)

4. Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Zako czenie XXXII 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  07 wrze nia 2009r. do dnia 28 wrze nia 2009r. i tak:

spotka em si  w Urz dzie Marsza kowskim z cz onkami komitetu monitoruj cego program
pomocowy Europejskiej Wspó pracy Transgranicznej – Polska – Saksonia w sprawie
uzyskania rodków na odnowienie parku w I owej – chodzi o wspólny wniosek z Gmin
Kromlau. Dokumentacja techniczna jest niezb dna do starania si  o rodki (szacunkowy koszt
oko o 200 tys. z otych),
odno nie inwestycji, które prowadzimy:  uzyskali my decyzj rodowiskow  lokalizacyjn
celu publicznego na terenach zamkni tych odno nie wodoci gu w Jankowej aga skiej z
Regionalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz decyzj  o
pozwolenie na budow  na terenach zamkni tych odno nie wodoci gu w Jankowej aga skiej z
Lubuskiego Urz du Wojewódzkiego. Przetarg zosta  ju  wcze niej rozpisany, jutro jest termin
sk adania ofert na to zadanie,
wykonany jest równie  projekt przebudowy dróg – chodzi o ulic  Okrzei, Zau ek Rybacki,
Hutnicza i B. Chrobrego,
podpisa em umow  z nowym projektantem na wykonanie projektu budowy ci gu pieszo-
rowerowego z k adk  na rzece Czerna Ma a (ulica M ska). Niestety z poprzednim
projektantem umow  musia em zerwa , gdy  nie dotrzyma adnych ustalonych terminów.
Sprawa ta si  przeci gnie, do dnia 15 grudnia br. dokumentacja ma by  gotowa, dopiero po
tym terminie b dzie mo na przyst pi  do realizacji budowy k adki,
zgodnie z wnioskiem Radnego Czes awa D browskiego zg oszonym na ostatniej sesji RM
wymieniony zosta  piasek w piaskownicy i powieszony nowy regulamin na placu zabaw przy
szkole 1-3 przy ul. Kolejowej,
w dniu 16 wrze nia podpisa em umow  notarialn  dot sprzeda y na rzecz najemcy lokalu
mieszkalnego w I owej przy ul. Nadrzecznej 11/25,
w dniu 22 wrze nia og osi em przetargi na sprzeda  : drugi przetarg na 6. dzia ek przy ul.

aków,  drugi przetarg na sprzeda  3. dzia ek przy autostradzie w Strefie Aktywno ci
Gospodarczej oraz rokowania (po dwóch nieskutecznych przetargach) na sprzeda  trzech
dzia ek przy ul. Ró anej oraz d. kot owni na osiedlu Czy ówek,
w dniu 23 wrze nia podpisa em dwie umowy dzier awy na dzia  przy ul.  aga skiej oraz na
dzia  w Szczepanowie,
w dniu 24 wrze nia podpisa em z Województwem Lubuskim aneks do umowy darowizny
nieruchomo ci (przy wietlicy wiejskiej) w Czernej prostuj cy b d we wcze niej zawartej
umowie,
w dniu 25 wrze nia Komisja Przetargowa przeprowadzi a przetargi na sprzeda  dwóch dzia ek
przy ul. Poniatowskiego pod budow  gara y ze skutkiem pozytywnym oraz przetarg na
sprzeda  dzia ki przy ul. Traugutta (pod zabudow  jednorodzinn ) ze skutkiem negatywnym
(mimo wp aty wadium przez dwie osoby , nie zg osi y one wymaganego post pienia),
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odmówi em sprzeda y cz ci dzia ki nr 3 w Kowalicach oraz nr 233/1 przy ul. aga skiej.
Wnioskodawcami byli w ciciele dzia ek s siednich , które to cz ci chcieli naby  dla
poprawienia funkcjonalno ci swoich dzia ek,
nie skorzysta em z przys uguj cego Gminie I owa prawa pierwokupu w stosunku do dzia ki nr
441  w  I owej  przy  ul.  Ogrodowej  (chodzi  o  transakcj  pomi dzy  Vitrosiliconem  a  osob
fizyczn ).
wyda em 2 decyzje zezwalaj ce na wycink  drzew ze zwolnieniem z op at za wycink ,

wyda em 1 decyzj  o umorzeniu 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 I owa,

wyda em  postanowienie pozytywnie opiniuj ce  dzia alno  w zakresie odzysku odpadów
innych ni  niebezpieczne przez Zak ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej,

zlecono i wykonano wycink  13 topoli rosn cych na dzia ce 7/37 obr b Czy ówek,

zlecono i wykonano zabiegi piel gnacyjne na 16-u d bach rosn cych w pasie drogi gminnej w
owej przy ul. Ogrodowej,

wydano 6 za wiadcze  okre laj cych przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub w studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy I owa.

uzgodniono 1 projekt sta ej organizacji ruchu dla dróg gminnych ul. Okrzei, Zau ek Rybacki,

uzgodniono tras  sieci oraz przy cza gazowego przebiegaj cego przez drogi gminne ul.
Piaskow , ul. Ja minow  w I owej,

wydano pozytywn  opini  w zakresie przewozów regularnych osób na linii komunikacyjnej:
ary D.A. – Wymiarki – Lutynka wie  ( linia nr 175116)  oraz  ary D.A. – Jankowa aga ska

– Lutynka wie

( linia nr 175099),

naprawiono nawierzchni  drogi wokó  studzienki kanalizacyjnej na ul. Krótkiej w I owej,

wydano 16 za wiadcze  dotycz cych ewidencji dzia alno ci gospodarczej,

wydano 3 decyzje o wykre leniu przedsi biorcy z ewidencji dzia alno ci gospodarczej,

nadano numery porz dkowe nast puj cym nieruchomo ciom: I owa ul. Ja minowa na dzia ce
Nr 620/2 – numer budynku 2,  I owa ul. Traugutta na dzia ce Nr 1218 – numer budynku 12 „c”,

do  Lubuskiego Kuratora O wiaty wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2009 na
zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw i na modernizacj  szkolnego placu zabaw w
programie „Radosna Szko a”. Wniosek zosta  zakwalifikowany i przyznano rodki finansowe
w wysoko ci 11.940,00 z ,

w wyniku og oszonego przetargu nieograniczonego  „Remont i wyposa enie wietlicy
wiejskiej w Czy ówku oraz zagospodarowanie do niej przyleg ego terenu”. Najkorzystniejsz
ofert  przedstawi  Pan Henryk Rzeszowski, który zaoferowa  wykonanie prac za kwot
192.223,79 z  brutto,

ponadto dzisiaj wp yn a jedna oferta na przetarg fragment drogi cz cy ulic  Ogrodow
(asfalt) z t  cz ci , która by a do tej pory modernizowana na kwot  228.380 z .  Przetarg trwa,
nie zosta  jeszcze rozstrzygni ty.
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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
Pan Krzysztof Suchodolski – Radny
1) Wniosek o uporz dkowanie wed ug kategorii dróg w miejscowo ci Szczepanów.
2) Zg osi  uwag  do akcji „Sprz tanie wiata” – przy drodze z Konina do I owej zosta y nie
wywiezione worki, które le y porozrzucane. Dlatego w przysz ci nale oby te prace
skoordynowa .

Pani Ma gorzata P kala – Radna
Zg osi a, e droga z I owej do Konina jest za miecona przez pracowników firmy, która remontowa a
drog .
Pan Zygmunt Sygnowski – Radny
Wniosek o wykonanie przej cia dla pieszych na drodze wojewódzkiej na wysoko ci Jego posesji w
kierunku bloku, gdy  jest ono w tym miejscu niezb dne z uwagi na bezpiecze stwo dzieci.

Ad.II pkt 3
Przyj cie uchwa  w sprawie:

1) Zmian bud etu Gminy I owa na 2009 r.
Pan Adam Gliniak – Burmistrz
W zwi zku z otrzymanym w dniu dzisiejszym pismem dotycz cym przekazania dotacji, poprosi  o
wprowadzenie do bud etu jeszcze na tej sesji przyznanej kwoty.
Nawi zuj c do sprawozdania Przewodnicz cego Komisji Rewizyjnej potwierdzi , i  faktycznie nie
mo na Gminnego funduszu Ochrony rodowiska zasila  innymi rodkami, a wi c jest to ruch w jedn
stron . Poniewa  s  pomys y na wykorzystanie tych rodków w innej formie, chocia by na
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni cieków na wioskach, wniosek komisji
rewizyjnej jest jak najbardziej s uszny. W zwi zku z tym Burmistrz poprosi  Rad  o poparcie tego
wniosku.
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy
Omówi a projekt uchwa y. Na wst pie poinformowa a, e w projekcie uchwa y  za cznik Nr 7 ulegnie
zmianie w zwi zku z otrzymanymi w dniu dzisiejszym informacjami. Proponowane zmiany w
bud ecie dotycz  : zadania pn „Budowa przepompowni cieków przy ul. Surzyna”, zadania poprawa
bezpiecze stwa ruchu drogowego poprzez przebudow  ulic Okrzei, Zau ek Rybacki, Hutniczej i B.
Chrobrego, jest to konsekwencja ju  na rok przysz y. Nast pnie wprowadzamy wydatki, które w roku
ubieg ym by y jako wydatki niewygasaj ce, a termin ich wykorzystania okre lony w uchwale min .
Odno nie klasyfikacji bud etowej dokonujemy uporz dkowania w ramach dwóch projektów tj.
„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej”  oraz projektu
„Modernizacja placówki Przedszkola Miejskiego w I owej”. Zaczynamy temat parku, gdy  otwieramy
plan na wykonanie wyceny renowacji parku dworskiego. Nast pnie wprowadzamy zadanie, które by o
realizowane w 2008 roku przez O rodek Pomocy Spo ecznej i dotyczy „Aktywizacji spo eczno
zawodowej w Gminie I owa”. Je eli chodzi o wniosek, który z  p. Burmistrz to otrzymali my
pismo, e decyzj  Wojewody zosta y zwi kszone nam rodki  na zadania z zakresu administracji
rz dowej o kwot  270.260 z otych, s  one przeznaczone na wiadczenia rodzinne oraz na sk adki na
ubezpieczenia zdrowotne. Pani Skarbnik wyja ni a, e zawsze takiego typu zmiany by y wprowadzane
zarz dzeniem Burmistrza, gdy  z mocy ustawy Burmistrz ma takie uprawnienie, pó niej na sesji
aktualizowany by  za cznik Nr 7 i 8 pod dokonane zmiany zarz dzeniem. W zwi zku z tym, e jest to
ju  koniec kwarta u i je eli dzisiaj zmiany nie zostan  wprowadzone uchwa  Rady, nie b dzie
mo liwo ci wprowadzenia tych zmian zarz dzeniem Burmistrza, bo by aby rozbie no  w datach.
W zwi zku z tym Skarbnik Gminy poprosi a, aby po stronie dochodowej wprowadzi  kwot  270.260

 i równie  po stronie wydatkowej.
Pan Marek Sawicki – Przewodnicz cy Komisji Rewizyjnej
Przedstawi   wniosek komisji rewizyjnej, o którym ju  wcze niej wspomnia  sk adaj c sprawozdanie z
pracy komisji tj. pozostawienie kwoty 100.000 z  z przeznaczeniem na budow  przydomowych
oczyszczalni cieków, jednocze nie kwot  34.700 z  przeznaczy  na budow  przepompowni cieków
przy ul. Surzyna w I owej, natomiast brakuj  kwot  na budow  przepompowni zasili  kredytem.

osowanie wniosku:
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W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Za przyj ciem wniosku g osowa o – 12 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymuj cych si  – 2 (J.Brzezicki, A.Michalczuk)
Wniosek zosta  przyj ty.

Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy
Zwróci a si  o wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków dotacji otrzymanej na drodze decyzji
Wojewody tj. w kwocie  270.260 z  i automatycznie zmiany za czników Nr 7 i 8 do uchwa y
bud etowej o t  kwot .

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

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

2) Podj cia zobowi zania w zakresie inwestycji pod nazw  „Poprawa bezpiecze stwa ruchu
drogowego poprzez przebudow  dróg gminnych – ulic Okrzei, Zau ek Rybacki,
Hutniczej i Boles awa Chrobrego w I owej”

Pan Jan Woronik  – G ówny Specjalista w Referacie Gospodarki Komunalnej omówi  projekt
uchwa y, poinformowa , e Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011  zosta
uchwalony przez Rad  Ministrów  28 pa dziernika 2008 r.  Nabór wniosków na rok 2010 zosta
og oszony 31.07.2009 r.  Przyjmowanie wniosków potrwa do 30 wrze nia 2009 r.
Beneficjenci programu, w tym gminy mog  ubiega  si  o dofinansowanie  w wysoko ci do 50 %
kosztów inwestycji. W danym roku  ka da z gmin mo e  z  tylko jeden wniosek. W ramach
programu preferowane b   projekty remontów dróg , prowadz ce do zwi kszenia p ynno ci ruchu ,
poprawy bezpiecze stwa  komunikacyjnego oraz tworz ce powi zania sieci dróg gminnych i
powiatowych  z sieci  dróg wojewódzkich i krajowych.  W przypadku naszego projektu „Poprawa
bezpiecze stwa ruchu drogowego poprzez przebudow  dróg gminnych – ulic Okrzei, Zau ek Rybacki,
Hutniczej i Boles awa Chrobrego w I owej”  one bezpo rednio powi zane z  drog   wojewódzk  nr
296  i dalej z autostrad  A-18.  Realizacja projektu wp ynie na wzrost bezpiecze stwa u ytkowników
w/w dróg oraz na popraw  warunków komunikacyjnych, usprawni funkcjonowanie dzia aj cych
podmiotów gospodarczych, jak i podniesie standard ycia lokalnej ludno ci.

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

3) Pozbawienia  dróg kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie
miejscowo ci Wilkowisko, gmina I owa

Pan Dariusz Nied wiecki – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej omówi  projekt uchwa y,
poinformowa , e pozbawia si  odcinka drogi (cz  dzia ki nr 1/1 oraz cz  dzia ki nr 86) kategorii
drogi gminnej, poniewa  stanowi ona drog  dojazdow  do gruntów rolnych i nie spe nia wymogów
ustawowych dla drogi gminnej. Zaliczona zostaje do drogi wewn trznej.
Dotyczy § 1.. uchwa y – zgodnie z art. 10 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pó n. zm.) drogi niezaliczone do adnej
kategorii dróg publicznych, w szczególno ci drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do
gruntów rolnych i le nych, dojazdowe do obiektów u ytkowanych przez przedsi biorców, place przed
dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami oraz p tle autobusowe, s  drogami wewn trznymi.

Przebieg dróg gminnych  (§ 3. uchwa y) – ka da droga gminna posiada po czenie z inn  drog
gminn  lub drog  o wy szej kategorii.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.
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4) Pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych, zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowo ci Czy ówek, gmina I owa

Pan Dariusz Nied wiecki – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej omówi  projekt uchwa y,
poinformowa , e w § 1 uchwa y drog  o numerze 001825F po on  na dzia ce nr 21pozbawia si
kategorii drogi gminnej, gdy  po wyja nieniach dotycz cych numeracji geodezyjnej dzia ek w
miejscowo ci Czy ówek, obecnie dzia ka o numerze 21 jest rowem melioracyjnym.
W  §  2  uchwa y  pozbawia  si  odcinka  drogi  (dzia ka  nr   96)  kategorii  drogi  gminnej,  w  cz ci
wymienionej w § 1, poniewa  stanowi ona drog  dojazdow  do gruntów rolnych i nie spe nia
wymogów ustawowych dla drogi gminnej. Zaliczona zostaje do drogi wewn trznej. Zgodnie z art. 10
ust. 1 - 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115 z pó n. zm.) drogi niezaliczone do adnej kategorii dróg publicznych, w szczególno ci drogi
w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i le nych, dojazdowe do obiektów

ytkowanych przez przedsi biorców, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami
oraz p tle autobusowe, s  drogami wewn trznymi.
W § 3 uchwa y zalicza si  do kategorii dróg publicznych drogi po one na dzia kach nr: 21/2, 78/2,
78/5, 267, 297/2, 1628, 239, 20/1 ze wzgl du na to, i  drogi stanowi  dojazd do budynków
mieszkalnych i spe niaj  warunki dla dróg gminnych zawarte w art. 7 ust. 1 ustawy o drogach
publicznych, zgodnie z którymi do dróg gminnych zalicza si  drogi o znaczeniu lokalnym, stanowi ce
uzupe niaj  sie  dróg s cych miejscowym potrzebom.
W § 4 uchwa y przedstawiono graficznie przebieg dróg gminnych – ka da droga gminna posiada
po czenie z inn  drog  gminn  lub drog  o wy szej kategorii.

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

5) Zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenie przebiegu dróg gminnych na
terenie miejscowo ci Borowe, gmina I owa
Pan Dariusz Nied wiecki – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej omówi  projekt

uchwa y, poinformowa , e zalicza si  do kategorii drogi gminnej drog  po on  na dzia ce nr 518 i
nr 523  w cz ci wymienionej w uchwale w § 1. i § 2. ze wzgl du na to, i  drogi stanowi  dojazd do
budynków mieszkalnych i spe niaj  warunki dla dróg gminnych zawarte w art. 7 ust. 1 ustawy o
drogach publicznych, zgodnie z którymi do dróg gminnych zalicza si  drogi o znaczeniu lokalnym,
stanowi ce uzupe niaj  sie  dróg s cych miejscowym potrzebom.

Przebieg dróg gminnych  (§ 3. uchwa y) – ka da droga gminna posiada po czenie z inn  drog
gminn  lub drog  o wy szej kategorii.

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 – 13 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 1 (M.Sawicki)

Ad. II pkt 5
Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Pan Adam Gliniak – Burmistrz
Odno nie uporz dkowania dróg w Szczepanowie, zg oszone uwagi zostan  zweryfikowane.
Akcja „Sprz tanie wiata” – brak by o koordynacji prac, nie wszystkie trasy do wywozu by y
zg oszone ze szkó . W przysz ci postaramy si  o lepsz  koordynacj  dzia .
Odno nie za miece  przy remontowanej drodze z I owej do Konina, b dzie zwrócona uwaga na
uporz dkowanie tego terenu przed odbiorem robót.
W sprawie przej cia przez drog  wojewódzk  w miejscowo ci Borowe, stosowny wniosek
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wystosujemy do zarz dcy drogi.

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

Na tym protokó  zako czono. Protokó  zawiera 6  stron, ponumerowanych od 1 do 6.
Sesja trwa a nieprzerwanie od godz. 1400  do  godz. 1510

Protoko owa a:

Maria Soko owska


