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PROTOKÓ   Nr XXXIV/09

z sesji Rady Miejskiej w I owej
odbytej w dniu 02 grudnia 2009 r.

 w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w I owej

Pan Przewodnicz cy Rady na podstawie listy obecno ci stwierdzi  prawomocno  obrad (na 15
radnych w sesji uczestniczy o13 radnych) i otworzy  obrady XXXIV 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. Rymarowicz Krystyna
9. Sawicki Marek
10. S omi ski Tomasz
11. Suchodolski Krzysztof
12. Sygnowski Zygmunt
13. Wdowiak Miros aw

Nieobecni:
Czarnota Leszek
Rodak Jerzy

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) Agata Matusiak-Wojnicz – Radca Prawny Urz du Miejskiego w I owej
8) Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej
9) Jan S ocki – So tys wsi Konin ag.
10) Maciej Beszterda – So tys wsi aganiec
11) Iwona Kaniewska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego w I owej

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) 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 (Druk Nr 45 str 1),
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2) podj cia zobowi zania w zakresie inwestycji pod nazw  „Budowa przepompowni cieków

przy ul. Surzyna” – referuje Skarbnik Gminy,
3) zmian bud etu Gminy I owa na 2009 r. – referuje Skarbnik Gminy,
4) zarz dzenia poboru op aty od posiadania psów, wyznaczenia inkasentów i wysoko ci

wynagrodzenia za inkaso – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 45 str 2),
5) podpisania umowy partnerstwa pomi dzy gmin  I owa i niemieck  gmin  Gablenz – referuje

Sekretarz Gminy (Druk Nr 40),
6) ustalenia op at za wiadczenia w przedszkolu prowadzonym przez gmin  I owa – referuje

Sekretarz Gminy (Druk Nr 41),
7) zmieniaj ca uchwa  w sprawie programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni

cieków na terenie gminy I owa – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 42 str 1-2),
8) okre lenia górnych stawek op at za us ugi usuwania odpadów z nieruchomo ci – referuje

Sekretarz Gminy (Druk Nr 42 str 3-6),
9) ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2010 rok dla Zak adu Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej w I owej – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 42 str 7-8),
10) zmieniaj ca uchwa  w sprawie diety przewodnicz cego organu wykonawczego jednostki

pomocniczej – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 43 str 1-2),
11) ustalenia wysoko ci ekwiwalentu dla cz onka ochotniczej stra y po arnej – referuje Sekretarz

Gminy (Druk Nr 43 str 3-4),
12) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod  i zbiorowego odprowadzania cieków

na rok 2010 – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 44),

4. Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Zako czenie XXXIV 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  9 listopada 2009r. do dnia 2 grudnia 2009r. i tak:

przyj em delegacj  z gminy niemieckiej Gablenz. Podczas spotkania u ci lili my zakres
wspó pracy przy wspólnym projekcie odnowy parków. Zosta  ustalony partner wiod cy
projektu i zakres finansowy,
podpisa em równie  aneksy do umów o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich wietlicy w Czy ówku oraz z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego –
przedszkola miejskiego,
zosta  opracowany projekt bud etu na 2010 r. i przed ony do rozpatrzenia Radzie Miejskiej,
zako czono budow  zwi zan  z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania przebudowy drogi
gminnej - ul. Ogrodowej na dz. 444/7 i zamontowano 2 oprawy o wietlenia ulicznego na

upach przy tej drodze,
odno nie budowy wodoci gów, trwa realizacja zadania, które obejmuje trzy wioski Jankow

aga sk , Czy ówek i aganiec,
og oszono post powanie przetargowe w ramach zamówie  publicznych, na budow
podci nieniowej pompowni cieków przy ul. Surzyna, to zadanie wchodzi ju  w etap realizacji,
podpisano zlecenie i wykonano naprawy gminnych dróg gruntowych ulice Zau ek Rybacki,
Okrzei, Boles awa Chrobrego (dz. 629) i Poprzeczna,
rozpocz to rozwo enie materia ów do naprawy dróg gminnych w pozosta ych
miejscowo ciach,
przekazano plac budowy i rozpocz to roboty w ramach I Etapu uzbrojenia Stref przy
autostradzie A-18 w sie  wodoci gow  i kanalizacyjn , realizowane przez Zak ad
Wielobran owy „KSZTA T” z agania,
uzgodniono tras  projektowanej linii kablowej o wietlenia drogowego ulic Daliowa, Ró ana i
Ja minowa,
zlecono wykonanie projektu organizacji ruchu dla lokalizacji spowalniaczy na ul. Piaskowej,
wydano dwie decyzje o warunkach zabudowy,
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wydano cztery za wiadczenia o przeznaczeniu dzia ek w miejscowym planie i studium
zagospodarowania terenu,
wydano dwa wypisy i wyrysy z planu miejscowego,
z dniem 1 grudnia br. przy ul. Surzyna w zwi zku z budow  przepompowni zosta y
wypowiedziane umowy dzier awy gruntów, na których inwestycja ma by  realizowana,
w dniu 18 listopada podpisa em porozumienie mi dzygminne z Gmin  Wymiarki b ce
nast pstwem  podj tej uchwa y w sprawie przej cia przez Gmin  Wymiarki zada  w asnych
Gminy I owa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod  miejscowo ci Borowe,
przed em czas trwania dwóch umów dzier aw (pod gara em przy ul. Piaskowej oraz pod
komórk  przy ul. Surzyna) oraz podpisa em jedn  umow  dzier awy gruntu pod gara em przy
ul. Ogrodowej,
w dniu 27 listopada ze skutkiem negatywnym (brak wp aty wadium) odby y si  przetargi na
sprzeda  trzech dzia ek w Strefie Aktywno ci Gospodarczej (przy autostradzie A-18),
na dzie  24 grudnia og osi em rokowania (po dwóch nieskutecznych przetargach) dot.
sprzeda y dzia ki nr 649/3 w Koninie aga skim w bliskim s siedztwie magazynów
„Vitrosilicon-u”,
wyda em jedno za wiadczenie dotycz ce usytuowania budynku w m. aganiec na dzia ce nr
108/3,
negatywnie ustosunkowa em si  do propozycji przej cia przez Gmin  dzia ki nr 274 w
Szczepanowie. Stanowisko wyrazi em po zasi gni ciu opinii Rady So eckiej w Szczepanowie,
wyst pi em (ponownie) do Zarz du Dróg Wojewódzkich i Komendy Wojewódzkiej Policji w
Gorzowie Wlkp. z wnioskiem o zaopiniowanie projektu organizacji ruchu obejmuj cego
postawienie znaków drogowych D-51 „Automatyczna Kontrola Pr dko ci” w m. Czerna ,
26 listopada przy udziale przedstawicieli Zarz du Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
odby a si  wizja lokalna dotycz ca postawienia wiaty przystankowej w I owej przy
ul.Dolanowo. Wcze niej Zarz d Dróg Wojewódzkich zaopiniowa  pozytywnie usytuowanie
dwóch wiat w m. aganiec i Czerna. W tym samym dniu przeprowadzona zosta a równie
wizja odno nie przestawienie znaków z nazw  miejscowo ci „I owa” na wysoko ci osiedla
Czy ówek. W celu usprawnienia lokalizacji osiedla z em wniosek o postawienie w
odpowiednich miejscach znaków z nazw  „Czy ówek” i „I owa” oraz zosta a zamówiona
dodatkowa tablica kierunkowa z napisem „Osiedle Czy ówek 55-91” któr  planujemy
zamontowa  przy wje dzie na to osiedle,
zamówione zosta y dodatkowe tablice kierunkowe z nazw  ulicy „Okrzei” , które zostan
zamontowane od strony ulicy Le nej oraz Zau ka Rybackiego,
odno nie dzia alno ci gospodarczej zosta y wydane 22 za wiadczenia,
wydano 2 decyzje o wykre leniu przedsi biorcy z ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
wydano 2 za wiadczenia potwierdzaj ce dane z ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
nadano numer porz dkowy dla nieruchomo ci po onej przy ul. aga skiej na dzia ce nr
142/1 – numer budynku 73”a”.

Przewodnicz cy Komisji sta ych Rady Miejskiej z yli sprawozdania z pracy Komisji za
okres mi dzysesyjny.

Ad. II pkt 2
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych
Pani Ma gorzata P kala – Radna
1. Zg osi a, e na chodniku na rogu ulic Plac Wolno ci – Ko ciuszki nic nie zosta o zrobione oraz, e
chodniki na Placu Wolno ci s  do poprawienia.
2. Odno nie naprawy dróg gruntowych zwróci a uwag , e na terenie wiejskim prace nie zosta y
rozpocz te, a miesi c grudzie  nie jest odpowiednim czasem na tego rodzaju prace.
Pan Jan S ocki – So tys wsi Konin ag.
Przedstawi  pismo w sprawie nielegalnej sprzeda y alkoholu na tzw. melinach dla dzieci i m odzie y.
Jednocze nie poprosi  o interwencj  w sprawie dotycz cej odprowadzania cieków. Poinformowa , e
sprawa trafi a do Policji i w dalszym ci gu oskar a si  Go o zrzucanie cieków. W zwi zku z tym
prosi o pomoc, poniewa  czuje si  pokrzywdzony  i jest wiadomy, e sprawa zosta a ju  zako czona
w trybie administracyjnym oraz , e najprawdopodobniej jej dalszy ci g odb dzie si  w s dzie.
Przewodnicz cy Rady Miejskiej zwróci  uwag , e sesja Rady Miejskiej nie jest miejscem do
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za atwiania tego rodzaju spraw i zaproponowa  ewentualne omówienie tych problemów podczas
dy uru jaki pe ni w ka dy poniedzia ek w Urz dzie Miejskim w I owej w godzinach od 1500 do 1600.

Ad.II pkt 3
Przyj cie uchwa  w sprawie:

1) 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.
Przypomnia , e w dniu 9 listopada br. Rada Miejska podj a uchwa  w sprawie udzielenia bonifikaty.
W uchwale omy kowo wskazano, e wraz z lokalem grunt jest oddawany w u ytkowanie, gdy w
rzeczywisto ci grunt jest sprzedawany na w asno . W asno  gruntu zosta a ustanowiona przy
sprzeda y pierwszego lokalu (sprzedanego w roku 1999), tak wi c takie samo prawo musi by
ustanawiane na kolejnych sprzedawanych lokalach. Jednocze nie w zwi zku z w czeniem ceny
gruntu do ceny lokalu zmieni a si  wielko  bonifikaty z 75% na 76%.

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

2) podj cia zobowi zania w zakresie inwestycji pod nazw  „Budowa przepompowni cieków
przy ul. Surzyna”

Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y.
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 13 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

3) zmian bud etu Gminy I owa na 2009 r.
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y.
I. Zwi kszenie prognoz dochodów w dziale 921 rozdzia  92109  o kwot  1.167z  dotyczy
wprowadzenia do bud etu rodków finansowych  wypracowanych przez So ectwo Borowe, co
powoduje zwi kszenie planu wydatków w dziale 921 rozdzia  92109 §§ 4210 i 4260 o kwot  1.167 z .

II. Zwi kszenie prognoz dochodów w dziale 852 rozdzia  85212 § 2360 o kwot
6.081 z  dotyczy rodków wypracowanych przez OPS w I owej w zwi zku z realizacj  zada  z zakresu
administracji rz dowej, które przeznaczone zostaje na zwi kszenie planu wydatków w dziale 852
rozdzia  85212 .

III. Zwi kszenie prognoz dochodów o kwot  200 z  w dziale 852 rozdzia  85214 § 2910 wi e si  ze
zwrotem do bud etu gminy zasi ku sta ego pobranego w 2008 roku , przedmiotowemu zwi kszeniu
odpowiada zwi kszenie planu wydatków w dziale 852 rozdzia  85214 § 2910 równie  o kwot  200 z ..

IV. Pozosta a kwota zwi ksze  prognoz dochodów na ogóln  kwot  99.627 z  oraz zmniejszenie planu
wydatków :
- w dziale 757 rozdzia  75702 §§ 8010, 8070 o kwot   26.765 z ,
- w dziale 900 rozdzia  90001 § 6050 o kwot  1.302.467 z  , które dotyczy
  zadania pn. „Budowa przepompowni cieków przy ul Surzyna”
Pokrywaj  zwi kszenie planu wydatków na zadania  wprowadzone do realizacji w ramach  bud etu na
2009 rok tj:
1) Modernizacja ul Pu askiego ( dojazd do Szko y Podstawowej i Gimnazjum )
w kwocie 19.398 z  ( dzia  600 rozdzia  60016 § 6050 ),
2) Plac manewrowy na terenie Szko y Podstawowej w I owej w kwocie 11.499z  ( dzia  801 rozdzia
80101 § 6050 ),
3) Ogrodzenie terenu Gimnazjum  w kwocie 67.702 z  ( dzia  801 rozdzia  80110 § 6050 ),
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4) Parking dla samochodów osobowych na potrzeby Gimnazjum w kwocie 21.317 z  ( dzia  801
rozdzia  80110 § 6050 ),
5) Remont pergoli przy Szkole Podstawowej w kwocie 5.943 z  ( dzia  801 rozdzia  80101 § 42 70 ),
6) Ogrzewanie i klimatyzacja w wietlicy wiejskiej w Borowem w kwocie 34.000 z  ( dzia  921
rozdzia  92109 § 6050 ),
oraz umo liwiaj   zmniejszenie przychodów  z tytu u kredytu w kwocie 1.269.000 z  w zwi zku ze
zmniejszeniem planu wydatków zwi zanych z Budow  oczyszczalni cieków przy ul. Surzyna, które
by y zaplanowane do sfinansowania kredytem w ww. kwocie.

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

4) zarz dzenia poboru op aty od posiadania psów, wyznaczenia inkasentów i wysoko ci
wynagrodzenia za inkaso

Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y.
Wskaza a na zapis § 4 uchwa y, który na terenie miejskim reguluje pobór op aty od posiadania psów.

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

5) podpisania umowy partnerstwa pomi dzy gmin  I owa i niemieck  gmin  Gablenz
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y. Poinformowa , e w dniu 30 listopada
2009 r. zosta a wyra ona zgoda partnera niemieckiego na dodatkowe uregulowania do umowy.
W zwi zku z tym poprosi , aby doda  do umowy w § 18 ust. 6. o tre ci:
„W terminie do 10 dni po zako czeniu kwarta u partner niemiecki dostarcza wymagane dokumenty i
sprawozdania z realizacji projektu”,
oraz ust. 7. o tre ci:
„Podczas spotka  roboczych, w czasie przygotowania i realizacji projektu t umacza zabezpiecza
gospodarz spotkania”.

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

6) odp atno ci za korzystanie ze wiadcze  w Przedszkolu Miejskim w I owej w zakresie
przekraczaj cym podstaw  programow  wychowania przedszkolnego

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y.
W projekcie uchwa y odst piono od ustalenia „rycza towej” op aty miesi cznej na rzecz op aty
godzinowej przy jednoczesnym okre leniu zakresu zaj  za które wnoszona jest odp atno  (§ 3
projektu). Przy wyliczeniu stawki godzinowej przyj to jako podstaw  kwot  60 z /miesi c z grudnia
2007 r. Kwot  ta zwaloryzowano wska nikami 4,2% oraz 3,5% (wska niki wzrostu cen dóbr i us ug
konsumpcyjnych stosowany przy obliczaniu wzrostu stawek podatków i op at lokalnych) co daje nam
now  miesi czna kwot  zwaloryzowana w wysoko ci 64,71 z /miesi c. Przyjmuj c, e
redniomiesi cznie dziecko przebywa w przedszkolu przez 22 dni oraz przyjmuj c, e dotychczasowa

kwota miesi czna obejmowa a 3 godziny wi cej zaj  ni  wynika to z minimum programowego,
stawka godzinowa na 2010 rok powinna wynie :

0,98 z  = 64,71 z /miesi c : 22 dni : 3 godziny

W projekcie uchwa y tak wyliczona kwot  zaokr glono do pe nego 1 z otego.
osowanie uchwa y:

w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

7) zmieniaj ca uchwa  w sprawie programu budowy i finansowania przydomowych
oczyszczalni cieków na terenie gminy I owa

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y.
W zwi zku z przeznaczeniem niewykorzystanych rodków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska
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na dofinansowanie programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie
gminy I owa, zaistnia a mo liwo  podniesienia kwoty dotacji do ka dej jednolokalowej
nieruchomo ci. W obecnie obowi zuj cej uchwale kwota dotacji wynosi 1500 z otych. Projekt
uchwa y zak ada zwi kszenie dotacji dla nieruchomo ci jednolokalowej o 1000 z , tj. na kwot  2500

otych.
W przypadku nieruchomo ci wielolokalowych zak ada si , e dop ata do ka dego nast pnego lokalu
pod czonego do oczyszczalni przydomowej, która obecnie wynosi 300 z otych, zostaje podniesiona w
niniejszym projekcie uchwa y do kwoty 500 z otych.
Nie zmieniona pozostaje zasada mówi ca o tym, e czna suma dotacji do oczyszczalni przydomowej
nie mo e przekroczy  po owy kosztów budowy oczyszczalni przydomowej.

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

8) okre lenia górnych stawek op at za us ugi usuwania odpadów z nieruchomo ci
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y.

CZ  I
Kalkulacja górnej stawki op at za odbiór, wywóz i sk adowanie nieczysto ci sta ych dla osób

zlecaj cych selekcj  nieczysto ci sta ych przedsi biorcom posiadaj cym zezwolenie na
prowadzenie dzia alno ci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w cicieli

nieruchomo ci

Obecnie obowi zuje górna stawka op aty za nieczysto ci sta e (tzw. „niesegregowane”) w wysoko ci
91,97 z otych za 1 metr sze cienny (uchwa a RM w I owej nr 210/5/XXI/08).
Na kwot  t  sk ada si :

- op ata marsza kowska 33,80 z  /1m3
- op ata za sk adowanie nieczysto ci na wysypisku 21,80 z  /1m3
- koszt odbioru, selekcji i wywozu 36,37 z  /1m3

Powy sze wyliczenie oparto na za eniu, e 1m3 odpadów komunalnych wa y 338 kg. Tak wi c:
- op ata marsza kowska = 100 z /ton  x 0,338 = 33,80 z /m3
- sk adowanie nieczysto ci na wysypisku = 64,49 z /ton  x 0,338 = 21,80 z /m3
oraz
- koszt odbioru i wywozu jako ró nic  = 91,97 – 33,80 – 21,80 = 36,37 z /m3

Za enie do wyliczenia górnych stawek op at na 2010 rok

Ustalenie górnej stawki za odbiór, wywóz i sk adowanie nieczysto ci sta ych na rok 2010 zosta o
wyliczone wed ug nast puj cej zasady:

- op ata marsza kowska = op ata za 1 ton  w 2010 roku „Odpady komunalne niewymienione w
innych podgrupach” (kod 200399) x wska nik 0,338

- op ata za sk adowanie nieczysto ci na wysypisku = op ata ustalona na dany rok w drodze
odr bnej uchwa y za 1 ton  sk adowania nieczysto ci na wysypisku x wska nik 0,338

- koszt odbioru i wywozu = koszt za 1m3 obowi zuj cy w roku poprzedzaj cym rok ustalenia
op aty x wska nik wzrostu cen towarów i us ug konsumpcyjnych w okresie pierwszego
pó rocza roku poprzedzaj cego rok w którym stawki ulegaj  zmianie, w stosunku do
analogicznego okresu roku poprzedniego

Wyliczenie stawki op aty na rok 2010
- op ata marsza kowska  104,20 z /ton  x 0,338 = 35,22 z /m3
- op ata za sk adowanie (wg. zak adanej ceny sk adowania) 66,75 z /ton  x 0,338 = 22,56 z /m3
- koszt odbioru i wywozu = 36,37 z /m3 x 1,035 (wska nik wzrostu cen i us ug) = 37,64 z /m3

Razem górna stawka za usuwanie nieczysto ci sta ych = 35,22 + 22,56 + 37,64 = 95,42 z /1 m3
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Poniewa  Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku na terenie gminy I owa nak ada obowi zek
segregacji nieczysto ci sta ych, w zwi zku z tym ustalenie górnej stawki op at „dla osób
niesegregujacych” staje si  zb dne. Dlatego te  w projekcie uchwa y wprowadzono za enie, e
zbieranie nieczysto ci od osób niesegregujacych nieczysto ci b dzie zwi zane z ich selekcj  przez
podmiot odbieraj cy nieczysto ci (op ata powi kszona o koszt selekcji).

CZ  II
Kalkulacja górnej stawki op at za odbiór, wywóz i sk adowanie nieczysto ci sta ych dla osób

samodzielnie gromadz cych odpady w sposób selektywny

Sposób okre lenia górnej stawki op aty za odbiór nieczysto ci wyselekcjonowanych zosta  wyliczony
na podobnych zasadach jak opisano to w Cz ci I opisu do uchwa y, z t  ró nic , e górna stawka nie

dzie obejmowa  kosztu selekcji nieczysto ci przez przedsi biorstwo wywozowe.

Wyliczenie kwoty górnej stawki op aty za nieczysto ci sta e dla osób gromadz cych odpady w sposób
selektywny

- górna op ata obowi zuj ca w 2009 r. – 80,03 z /m3
na kwot  t  sk ada si :

- op ata marsza kowska = 100 z /ton  x 0,338 = 33,80 z /m3
- sk adowanie nieczysto ci na wysypisku = 64,49 z /ton  x 0,338 = 21,80 z /m3

oraz
- koszt odbioru i wywozu jako ró nic  = 80,03 – 33,80 – 21,80 = 24,43 z /m3

Wyliczenie stawki op aty na rok 2010
- op ata marsza kowska  104,20 z /ton  x 0,338 = 35,22 z /m3
- op ata za sk adowanie (wg. zak adanej ceny sk adowania) 66,75 z /ton  x 0,338 = 22,56 z /m3
- koszt odbioru i wywozu = 24,43 z /m3 x 1,035 (wska nik wzrostu cen i us ug) = 25,29 z /m3

Razem górna stawka za usuwanie nieczysto ci sta ych = 35,22 + 22,56 + 25,29 = 83,07 z /1 m3

CZ  III
Kalkulacja górnej stawki op aty za usuwanie cieków komunalnych ze zbiorników

bezodp ywowych i ich transport do punktu zlewnego

Górna stawka tej op aty wynosi w 2009 r. 12,92 z /m3. W sk ad tej op aty wchodzi wypompowanie
cieków komunalnych z szamba bezodp ywowego i transport tych cieków do punktu zlewnego. Tak

ustalona górna stawka op aty nie obejmuje kosztów oczyszczenia cieków komunalnych. Przy
ustaleniu górnej stawki op aty na 2010 rok mo na wiec pos  si  jednym wska nikiem wzrostu cen
towarów i us ug konsumpcyjnych w okresie pierwszego pó rocza roku poprzedzaj cego rok w którym
stawki ulegaj  zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego w stosunku do ca ej
op aty. Jaku ju  wcze niej wspomniano, wska nik ten wynosi 3,5% (wzrost cen towarów i us ug
konsumpcyjnych). Przyjmuj  takie za enie, górna stawka za usuwanie cieków komunalnych ze
zbiorników bezodp ywowych i ich transport do punktu zlewnego na 2010 rok wynosi  b dzie:

12,92 z /m3 x 1,035 (wska nik) = 13,37 z /m3

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

9) ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2010 rok dla Zak adu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y.
Z dniem 1 stycznia 2010 r. zaczyna obowi zywa  nowa ustawa o finansach publicznych. W nowych
zapisach ustawy pozostawiono mo liwo  udzielania dotacji przedmiotowej zak adom bud etowym
przez jednostki samorz du terytorialnego.
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Przedstawiony projekt uchwa y zak ada utrzymanie dotychczasowego zakresu dotacji przedmiotowych
jak równie  utrzymanie poziomu (wysoko ci) dotacji. Kwoty dotacji przedmiotowych uj te w
projekcie uchwa y zosta y zwi kszone w stosunku do obowi zuj cych w 2009 r. o wska nik 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).

Zakres przedmiotu dotowania pozostaje bez zmian.
osowanie uchwa y:

w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

10) zmieniaj ca uchwa  w sprawie diety przewodnicz cego organu wykonawczego jednostki
pomocniczej

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y.
Diety so tysów maj  pokry  (rycza towo) ponoszone koszty zwi zane z pe nieniem funkcji
przewodnicz cego jednostki pomocniczej. Nie nale y wi c myli  poj cia „diety” i poj cia
„wynagrodzenia”.
Obecnie, od dnia 1 lipca 2009 r., wysoko  diety przewodnicz cego organu wykonawczego jednostki
pomocniczej wynosi 187 z otych miesi cznie. Zgodnie z uchwa  Rady Miejskiej w I owej Nr
93/4/XIII/03 z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia diety przewodnicz cego organu
wykonawczego jednostki pomocniczej kwota diety mo e by  podwy szana w drodze odr bnej
uchwa y w stopniu odpowiadaj cym wska nikowi wzrostu p ac w sferze bud etowej (§ 2 uchwa y). W
projekcie bud etu Pa stwa na 2010 r. za ono, e rednioroczny wska nik wzrostu wynagrodze  w
pa stwowej sferze bud etowej wyniesie 101 % (art. 15 ust. 1 pkt 3 projektu bud etu Pa stwa).
Stosuj c powy szy wska nik do obecnie obowi zuj cej wysoko ci diety, nowa dieta (po zaokr gleniu
do pe nych z otych) wyniesie 189 z otych miesi cznie. Tak jak w przyj tej zasadzie w roku bie cym,
nowa wysoko  diety b dzie obowi zywa  od 1 lipca roku nast pnego tj. 2010.

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

11) ustalenia wysoko ci ekwiwalentu dla cz onka ochotniczej stra y po arnej
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y.
Kwesti  ustalenia ekwiwalentu dla cz onków ochotniczych stra y po arnych reguluje art. 28 ust. 1 i 2
ustawy o ochronie przeciwpo arowej:

1.  Cz onek ochotniczej stra y po arnej, który uczestniczy  w dzia aniu ratowniczym lub szkoleniu
po arniczym organizowanym przez Pa stwow  Stra  Po arn  lub gmin , otrzymuje ekwiwalent
pieni ny. Wysoko  ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwa y.

2.   Wysoko  ekwiwalentu, o którym mowa w ust. 1, nie mo e przekracza  1/175 przeci tnego
wynagrodzenia, og oszonego przez Prezesa G ównego Urz du Statystycznego w Dzienniku
Urz dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze  Spo ecznych (Dz. U. z
2004 r. Nr 39, poz. 353, z pó n. zm.3)) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za ka  godzin
udzia u w dzia aniu ratowniczym lub szkoleniu po arniczym. Ekwiwalent jest wyp acany z
bud etu gminy.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 to do wy cznej w ciwo ci rady gminy nale y ustalenie wysoko
ekwiwalentu pieni nego dla cz onka ochotniczej stra y po arnej. Wysoko  ekwiwalentu pieni nego
nie mo e by  wy sza ni  1/175 przeci tnego wynagrodzenia co odpowiada kwocie 17,60 z  (na
podstawie przeci tnego wynagrodzenia za II kwarta  2009 r. – 3081,48 z )

Ekwiwalent pieni ny przys uguje cz onkom ochotniczej stra y po arnej, którzy uczestniczyli w
dzia aniu ratowniczym lub szkoleniu po arniczym organizowanym przez Pa stwow  Stra  Po arn
lub gmin , w zwi zku z tym, wyp ata ekwiwalentu b dzie mo liwa po przedstawieniu dwóch
dokumentów:
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1) dokumentu potwierdzaj cego cz onkostwo danej osoby w ochotniczej stra y po arnej (OSP
jako stowarzyszenie mo e w swoim statucie okre la  w asne zasady przyjmowania w poczet
cz onków ochotniczej stra y po arnej, dlatego jaki powinien by  to dokument, decyduje statut
danej jednostki)

2) dokumentu potwierdzaj cego udzia  stra aka OSP w akcji ratowniczej lub szkoleniu z
okre leniem czasu udzia u stra aka w tej akcji lub tym szkoleniu; dokument ten powinien by
podpisany odpowiednio przez Komendanta Powiatowego Pa stwowej Stra y Po arnej lub
Burmistrza I owej (lub osób przez nie upowa nione)

W obecnym roku, wysoko  ekwiwalentu wynosi a 7 z otych za jedn  godzin , przedstawiona
propozycja w niniejszym projekcie uchwa y proponuje zwi kszenie tego ekwiwalentu do wysoko ci 8

otych za jedn  godzin . Tak ustalona kwota ekwiwalentu nadal b dzie obowi zywa  w stosunku do
czasu udzia u w akcji ratowniczej jak te  za udzia  w szkoleniu.

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

12) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod  i zbiorowego odprowadzania
cieków na rok 2010

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y. Wskaza  na z ony wniosek przez
ZGKiM o zatwierdzenie taryf oraz stwierdzi , e taryfy zosta y okre lone zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami prawa.
Pan Marek Sawicki – Radny
Zapyta  w jaki sposób zosta y podzielone koszty ogólne Zak adu i sk d taki podzia .
Pan Piotr Kowalski – Kierownik ZGKiM
Poinformowa , e koszty zosta y okre lone po 15% na wod  w I owej, wod  w Szczepanowie i cieki,
bo taryfa nie okre la podzia u ca ci kosztów. Podzia  wynika z decyzji Kierownika Zak adu, który
ma obowi zek ustali  polityk  rachunkowo ci i ksi gowo ci. Ka da decyzja mog aby tutaj by  z a, a
w celu porównania poszczególnych lat niezb dnym wydaje si  kontynuowanie przyj tego podzia u
kosztów.
Pan Sawicki nie widzi u Kierownika Zak adu szukania oszcz dno ci w kosztach ogólnych
(administracja), nie s  to koszty bezpo rednie wytworzenia tego produktu. Koszty ogólne w wodzie to
28%, a w ciekach 7%, co powoduje bardzo sztuczny podzia  kosztów.
Pan Kowalski stwierdzi , e przy podziale proporcjonalnym to co drogie by oby jeszcze dro sze.
Pani Jolanta Markilewicz – Radna
Zapyta a, czy w 2009 roku by y podwy ki wynagrodze .
Pan Kowalski stwierdzi , e w 2009 roku nie by o podwy ek, ostatnia regulacja wynagrodze  by a
przeprowadzona w 2008 roku, co poprzez wliczenie 4 miesi cy ubieg ego roku do kalkulacji powoduje
uwzgl dnienie cz ci podwy ki z 2008 roku w taryfach na 2010 rok.
Pan Miros aw Wdowiak – Przewodnicz cy Rady Miejskiej
Wskaza  na wymienione w opisie niezb dne remonty i zapyta , czy Kierownik Zak adu jest w stanie
zagwarantowa  i zapewni , e te wszystkie niezb dne remonty (naprawy) zostan  wykonane po
przyj ciu tych taryf.
Pan Kowalski zapewni , e zostan  zrealizowane pod warunkiem, e energetyka nie podniesie cen
energii o 20%, bo my bazujemy na obecnie obowi zuj cych stawkach i proponowane taryfy
refinansuj  dotychczas poniesione koszty. Takie zapewnienie jest mo liwe pod warunkiem nie
wyst pienia tak e innych w tym momencie nieprzewidywalnych awarii np. zepsuta pompa, czy inne
wypadki losowe.
Pan Wdowiak ponowi  swoje zapytanie o zagwarantowanie wykonania wszystkich niezb dnych
remontów dla zapewnienia utrzymania poziomu us ug (przy odrzuceniu okoliczno ci
nieprzewidywalnych) za kwoty uzyskane po przyj ciu nowych taryf.
Pan Kowalski stwierdzi , e dok adnie te remonty zosta y uj te w bud ecie wodoci gów.
Pan Wdowiak poprosi  o wyja nienie ró nicy podwy ki pomi dzy SUW I owa a SUW Szczepanów
oraz z czego ona wynika.
Pan Kowalski wyja ni , e w Szczepanowie ze wzgl du na mokry rok drastycznie spad o zu ycie
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wody a koszty pozosta y. Szczepanów zosta  zaplanowany na zu ycie 36 tys. m3 w tym 4 tys. m3 to
zakup wody dla Lubieszowa w ramach umowy z Gmin  Wymiarki. Zgodnie z Rozporz dzeniem
koszty dzielone s  na planowan  ilo  sprzeda y wody. Planowane jest równie  pod czenie wody dla
miejscowo ci Jankowa aga ska, co winno spowodowa  systematyczne spadanie cen wody na SUW
Szczepanów.

osowanie uchwa y:
za przyj ciem g osowa o - 8 radnych
przeciw – 4 (K.Burnat, M.Sawicki, H.Kopczy ska-Gronek, K.Suchodolski)
wstrzymuj cych si  – 1 (M.P kala)

Ad. II pkt 4
Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej
za przyj ciem protoko u g osowa o – 12 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 1 (K.Rymarowicz)

Ad. II pkt 5
Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Pan Adam Gliniak – Burmistrz, który przekaza  g os w sprawie odpowiedzi Kierownikowi Referatu
Gospodarki Komunalnej p. Dariuszowi Nied wieckiemu.
Pan Nied wiecki wyja ni , e wed ug otrzymanej informacji sprawa dotyczy a niezabezpieczonego
wlotu studzienki kanalizacji burzowej. Brak tzw. dekla zosta  uzupe niony p ytk  chodnikow . W
zwi zku z w tpliwo ciami, co do wykonania wskazanym wydaje si  spotkanie w miejscu dokonanych
napraw.
Odno nie naprawy dróg gminnych poinformowa , e w I owej cz  dróg zosta a ju  naprawiona,
prace na zlecenie wykona  ZGKiM. W tej chwili na poszczególne miejscowo ci zosta  rozwieziony
materia . Utrzymaniem dróg gminnych na wioskach zajmuj  si  So tysi, którzy poprzez pracowników
prac spo ecznie u ytecznych wykonuj  bie ce równanie dróg. Je eli wyst puje potrzeba wi kszych
napraw zg oszonych przez So tysów, remont wykonywany jest na zlecenie np. przez ZGKiM.
Pan Zygmunt Sygnowski – Radny
Zasygnalizowa , e przywo enie grysu i rozsypywanie przez wyznaczone osoby nie przynosi
oczekiwanych efektów. Zaproponowa  rezygnacje z t ucznia na rzecz pracy równiarki z uwagi na
ni sze koszty.
Pan Burmistrz stwierdzi, ze praktycznie od 20 lat te sprawy nie zosta y rozwi zane. Dotychczasowe
sposoby poprawiania gruntówek to przys owiowe wyrzucanie pieni dzy w b oto. Dopóki tych dróg
ostatecznie si  nie utwardzi, to ka dy sposób b dzie z y. Wykorzystanie pracowników w ramach prac
spo ecznie u ytecznych mia o na celu bie ce utrzymanie dróg, aby zapobiega  tworzeniu si
wi kszych dziur. Zadaniem tych ludzi by o sypanie np. grysu w tworz ce si  zag bienia. W kilku
wsiach w ten w nie sposób oraz przy zaanga owaniu pozosta ych mieszka ców wsi drogi by y
utrzymywane. Zapa  ten jednak spada i w obecnej chwili b dzie trzeba szuka  innych rozwi za  dla
utrzymania dróg gruntowych.
Pan Burmistrz poinformowa  tak e, e zapytanie pana So tysa dotycz ce wskazania na Policj  jako
wiadka jest konsekwencj  Jego wypowiedzi na poprzedniej sesji, e jest taka rzecz w Koninie i, e

So tys  s y  pomoc  je eli  trzeba  b dzie  i  w  zwi zku  z  tym  wys ane  zosta o  pismo  ze  wskazaniem
osoby do udzielenia informacji w tej sprawie. Byli my zobowi zani do wys ania pisma wobec
informacji z onej przez So tysa, który teraz sam rozstrzygnie, czy i jakie z y wyja nienia.

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

Na tym protokó  zako czono. Protokó  zawiera 10  stron, ponumerowanych od 1 do 10 .
Sesja trwa a nieprzerwanie od godz. 1400  do  godz. 1620

Protoko owa a:

Maria Soko owska


