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PROTOKÓ   Nr XXXIX/10

z sesji Rady Miejskiej w I owej
odbytej w dniu 29 kwietnia 2010 r.

 w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w I owej

Pan Przewodnicz cy Rady na podstawie listy obecno ci stwierdzi  prawomocno  obrad (na 15
radnych w sesji uczestniczy o15 radnych) i otworzy  obrady XXXIX 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. browski Czes aw
5.Kopczy ska-Gronek Halina
6.Markilewicz Jolanta
7.Michalczuk Anna
8. kala Ma gorzata
9.Rodak Jerzy
10. Rymarowicz Krystyna
11. Sawicki Marek
12. omi ski Tomasz
13. Suchodolski Krzysztof
14. Sygnowski Zygmunt
15. Wdowiak Miros aw

W zwi zku z obecno ci  wymaganej liczby osób (radnych), obrady sesji s  prawomocne.
Ponadto w sesji uczestniczy y osoby zaproszone:

1) Adam Gliniak – Burmistrz
2) Roman Andzel – Sekretarz Gminy
3) Ewa Pasternak-Jezr – Skarbnik Gminy
4) Piotr Kowalski – Kierownik Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej
5) Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego
6) Miros aw Gubernator – p.o. Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej
7) El bieta Kinal – Kierownik O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej
8) Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej
9) Maria arska – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w I owej
10) Pluta Urszula – Dyrektor Szko y Podstawowej w Szczepanowie

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) udzielenia absolutorium Burmistrzowi I owej z tytu u wykonania bud etu za 2009 r.  – referuje

Burmistrz
2) zaci gni cia d ugoterminowej po yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i

Gospodarki Wodnej w 2010 roku – referuje Skarbnik Gminy
3) zmian uchwa y bud etowej na rok 2010 Gminy I owa – referuje Skarbnik Gminy



2
4) zaci gni cia d ugoterminowej po yczki z bud etu pa stwa na wyprzedzaj ce finansowanie

operacji pn „Budowa wodoci gu w so ectwach Czy ówek, Jankowa aga ska oraz aganiec w
Gminie I owa” – referuje Skarbnik Gminy

5) wyra enia zgody na odp atne nabycie do gminnego zasobu nieruchomo ci, nieruchomo ci
stanowi cej w asno  osoby fizycznej – referuje J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie
Gospodarki Komunalnej

6) skargi na uchwa  nr 82/2010 Kolegium Regionalnej Ozby Obrachunkowej w Zielonej Górze z
dnia 10 marca 2010 r. – referuje Sekretarz Gminy

7) zmiany opisu granic sta ych obwodów g osowania utworzonych na terenie Gminy I owa –
referuje Sekretarz Gminy

8) stwierdzenia nabycia prawa do nagrody jubileuszowej  - referuje Kierownik Referatu
Organizacyjnego

9) wyra enia opinii wobec projektu uchwa y Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie
likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w
Mi dzyrzeczu – referuje Burmistrz

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

Pan Adam Gliniak – Burmistrz zg osi  wniosek o zmian  porz dku obrad poprzez wprowadzenie do
porz dku obrad projektu uchwa y w sprawie zmiany nazwy ulicy w mie cie I owa i rozpatrywanie jej
jako 7 w kolejno ci porz dku obrad.

osowanie wniosku:
w g osowaniu uczestniczy o 15 radnych.
Wniosek zosta  przyj ty jednog nie.

osowanie porz dku obrad po zmianach:
w g osowaniu uczestniczy o 15 radnych.
Porz dek obrad z uwzgl dnieniem zaproponowanej zmiany zosta  przyj ty jednog nie.

PRZEBIEG OBRAD
Ad. II pkt 1
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi  sprawozdanie z podj tych dzia  mi dzy sesjami tj. za
okres od dnia   23 marca 2010r. do dnia 29 kwietnia 2010r. i tak:

przygotowano i przeprowadzono post powanie przetargowe na wykonanie „uzbrojenia stref
aktywno ci gospodarczej przy autostradzie A-18, w Gminie I owa – etap II”. Uzyskali my
dofinansowanie 50% tej inwestycji tj. do warto ci 3.734.329,99z ,
podpisano umow  i przekazano plac budowy dla Konsorcjum firm: SZOSA POLSKA Sp. z
o.o. – lider i Budownictwo Drogowo-Sanitarne „FUCHS” Sp. z o. o. z Poznania na w/w
zadanie,
przygotowano post powanie przetargowe i og oszono przetarg na wykonanie „Utwardzenia
powierzchni gruntu dzia ki budowlanej poprzez wykonanie ci gów pieszo-jezdnych oraz
remont istniej cych ci gów pieszo-jezdnych – osiedle mieszkaniowe Czy ówek,
odby em spotkanie z mieszka cami so ectwa Jankowa aga ska odno nie realizacji i odbioru
przy czy wodoci gowych,
przeprowadzono przegl d zalewu i jazu elbetowego w Klikowie,
wys ano wezwania do usuni cia usterek wykrytych podczas kontroli okresowej jazu w
Klikowie do dzier awcy obiektu,
nadzór nad pracami projektowymi dotycz cymi parku -  dnia 26.09.2009 r. podpisano umow  z
Niemcami,
przes ano interpelacje dotycz ce rozje ania dróg gminnych przez samochody ci arowe
obci one drzewem do Komisariatu Policji w I owej,
prowadzono uzgodnienia dotycz ce  umowy na modernizacj  o wietlenia z firm  ENEOS z
Poznania,
wydano 10 decyzji o warunkach zabudowy,
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podpisano umow  z Nadle nictwem Wymiarki na dzier aw  terenu pod wysypiskiem
gminnym,
uzgodnieno projekt  na remont drogi gminnej ul. Ko cielna,
uzgodnieno projekt zasilania energetycznego na Pl. Wolno ci,
og oszeno przetarg na wykonanie utwardzenia terenu na osiedlu Czy ówek,
rozpatrywanona bie co skargi dotycz ce budowy wodoci gu w aga cu,
wydano 11 decyzji zezwalaj cych na wycink  drzew ze zwolnieniem z op at za wycink ,
wyst piono do Starosty Powiatu aga skiego o wydanie decyzji na usuni cie drzew z dzia ki
124/1 w Koninie aga skim (teren Ma ej Szko y) oraz w I owej na ul. Pu askiego,
wyst piono do Komisariatu Policji w I owej o pomoc w znalezieniu i ukaraniu sprawcy
niezgodnego z przepisami pozbycia si  odpadów sta ych,
wydano decyzj  zezwalaj  na dzia alno  w zakresie opró niania i transportu nieczysto ci
ciek ych z terenu Gminy I owa dla Systemów Sanitarnych TOI TOI z siedzib  w Warszawie,
wydano 17 za wiadcze  o przeznaczeniu dzia ki w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy i miasta I owa,
wydano wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
wydano 25 za wiadcze  dotycz cych ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
wszcz to post powania i wydano zezwolenia na sprzeda  napojów alkoholowych:
- do 4,5% zawarto ci alkoholu oraz na piwo – 7 zezwole
- powy ej 4,5% do 18% zawarto ci alkoholu (z wyj tkiem piwa) – 4 zezwolenia
- powy ej 18% alkoholu – 3 zezwolenia
podpisano umow  na utrzymanie grobów wojennych na cmentarzu komunalnym w I owej,

NIERUCHOMO CI

odmówi em sprzeda y budynku gospodarczego po onego na zapleczu budynków
mieszkalnych przy Placu Wolno ci 18-19-20,
na wniosek u ytkowników wieczystych wszcz em post powanie w sprawie przekszta cenia
prawa u ytkowania wieczystego w prawo w asno ci gruntu ozn. dzia  nr 454/2 w I owej przy
ul.Ogrodowej,
na wniosek Janiny Smaga udost pni em informacj  publiczn  dot. przej cia dzia ek nr 7/28,
7/40 i 788 po onych przy budynkach mieszkalnych „osiedla mieszkaniowego Czy ówek”,
odmówi em oddania w u ytkowanie wieczyste cz ci dzia ki nr 1138/3 po onej w I owej
(jedna z dzia ek wchodz cych w sk ad stawu przy ul.M skiej),
odmówi em sprzeda y dzia ek nr 683 i 682/2 po onych w I owej , o które wyst powa a
Kampania Kupiecka „Trak” z Kamiennej Góry,
wyznaczy em do sprzeda y na rzecz u ytkownika wieczystego grunt ozn. dzia  nr 21 w
Koninie aga skim,
wyznaczy em do sprzeda y grunt ozn. dzia  nr 423/12 w I owej przy ul.Poniatowskiego z
przeznaczeniem pod budow  gara u,
odmówi em sprzeda y dzia ki nr 57 w Kowalicach,
wyda em dwie decyzje zatwierdzaj ce podzia  geodezyjny nieruchomo ci , jednej w I owej
ozn. dzia  nr 38 i jednej w Klikowie ozn. dzia  nr 122/4 (pod rozbuodw wietlicy
wiejskiej),
wyda em jedno postanowienie opiniuj ce podzia  geodezyjny dzia ek nr 266/2 i 266/3 w
Czy ówku,
nie wyrazi em zgody na zmian  umowy dzier awy zawartej z Polsk  Telefoni  Cyfrow  znanej pod
nazw  handlow  „Era” , poprzez odst pienie od naliczenia waloryzacji czynszu dzier awnego za
grunt pod stacj  bazow  przy oczyszczalni cieków w I owej,
podpisa em umow  dzier awy gruntu (dzia ka nr 346) w Czy ówku na cele rolne,
w dniu 9 kwietnia ze skutkiem negatywnym (brak wp aty wadium) odby  si  I przetarg ustny
nieograniczony na sprzeda  budynku dawnej kot owni osiedlowej na osiedlu mieszkaniowym
Czy ówek,
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DROGI

uzgodni em przebieg przy cza kablowego 230/400V przez drog  ozn. dzia kami nr 552 i
620/3 w I owej ,
udzieli em wyja nie  dla Pana Tomasza Stopyra dot. warunków technicznych drogi w Czernej
ozn. dzia  nr 507,
w odpowiedzi na pismo AS24 w sprawie naprawy uszkodze  jezdni na drodze dojazdowej do
stacji paliw (przy w le autostradowym) poinformowa em, e uszkodzenia zostan  usuni te.
Jednocze nie zwróci em uwag  na zanieczyszczanie terenu wokó  drogi przez klientów stacji z
sugesti  postawienia przez AS24 kontenera na odpady,
udzieli em na wniosek Pa stwa G siorowskich, informacji o zaawansowaniu prac
remontowych na drodze gminnej po onej przy ich nieruchomo ci w Szczepanowie,
przychyli em si  do wniosku Pani Iwony Tomczak o zabezpieczenie parkingu znajduj cego si
przy ogrodzeniu jej posesji,
wyrazi em zgod  na wymian  nawierzchni chodnika przy ul.Mickiewicza przebiegaj cego
wzd  budynku nr 10 . Z wnioskiem w tej sprawie zwróci a si  Pani Olga Rochacka, która
zobowi za a si  do wykonania prac w asnym kosztem i przy u yciu w asnych materia ów,
przes em do Towarzystwa Ubezpiecze  Wzajemnych w Zielonej Górze ( u którego to
ubezpieczyciela Gmina ma wykupion  polis  OC) wniosek Pana Grzegorza Kosta skiego o
wyp at  odszkodowania z tytu u uszkodzenia samochodu na drodze gminnej w m.Borowe,
wyda em zezwolenie w formie decyzji dla Zak adu Instalacji i Urz dze  Sanitarnych z Zielonej
Góry na zaj cie pasa drogowego na okres 1 dnia w celu wykonania wpi cia w ci gu drogi
gminnej (dzia ka nr 627) sieci gazowej, jednocze nie w tej samej sprawie naliczy em w formie
decyzji op at  za trwa e umieszczenie w pasie tej drogi urz dze  infrastruktury technicznej
niezwi zanych z potrzebami zarz dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
zwróci em si  z pro  do Zarz du Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze o sprawdzenie stanu
studzienek kanalizacji burzowej po onych w I owej w ci gu drogi wojewódzkiej nr 296.
Sprawa dotyczy zapadni tych studzienek w ci gu tej drogi,
zako czono remonty dróg gruntowych stanowi cych w asno  Gminy I owa w Szczepanowie,
Klikowie oraz w Koninie Zaga skim , obecnie trwaj  remonty dróg w Borowem, Kowalicach
oraz Czernej,
przeprowadzono remonty cz stkowe nawierzchni bitumicznych  w mie cie I owa na ulicach

eromskiego, Drzyma y, Strzeleckiej, Batorego, Hutniczej, Blacharskiej, Pu askiego,
Traugutta, przy stacji AS24 oraz w Borowem,
na potrzeby dalszego remontu zakupiono mieszank  asfaltow  na zimno,
pomalowano przystanek autobusowy przy ul.Pu askiego,
Zak ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniwoej w I owej w ramach zawartej umowy
utwardzi  mieszank  bazaltow  zatoczk  przy przystanku przy ul.Dolanowo (prawa strona w
kierunku do agania) . W ramach tej samej umowy w dniach 5-6 maja zostanie zamontowana
nowa wiata przystankowa po lewej stronie z wykonaniem utwardzenia kostk  betonow ,
usuni ta zosta a zapadlina w drodze gminnej przy ul.Mickiewicza,
20 kwietnia br. zosta  przeprowadzony egzamin dla nauczyciela ubiegaj cego si  o awans na
stopie  nauczyciela mianowanego. Egzamin zda a jedna nauczycielka z Gimnazjum z
matematyki,
26 marca br. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w aganiu wyda  decyzj  na

ytkowanie hali sportowej przy ul. Piaskowej w I owej. 9 kwietnia br. nast pi o uroczyste
otwarcie hali .

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

Ad. II pkt 2
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych
Pani Anna Michalczuk – Radna
Zg osi a, e mieszkaniec ulicy Borowskiej zwróci  si  w sprawie nawierzchni drogi od Eskordu w
stron  wsi Czy ówek. Utrudnieniem s  dziury w drodze.
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Pan Marek Sawicki – Radny
Zg osi , e droga powiatowa w Koninie ag. na wysoko ci posesji pana Wróblewskiego wymaga
naprawy.

Pan Miros aw Wdowiak – Przewodnicz cy Rady Miejskiej
Zg osi , e droga powiatowa z I owej do Konina ag. i dalej do Szczepanowa równie  wymaga
naprawy.

Pan Zygmunt Sygnowski – Radny
Podzi kowa  za wykonanie naprawy dróg w miejscowo ci Borowe, prace zosta y wykonane solidnie.

Pan Jerzy Rodak – Radny
Zg osi , e zbiornik wodny obok ulicy Traugutta jest zasypywany gruzem.

Ad. II pkt 3
Przyj cie uchwa  w sprawie:

1) udzielenia absolutorium Burmistrzowi I owej z tytu u wykonania bud etu za 2009 rok
Pan Miros aw Wdowiak – Przewodnicz cy Rady Miejskiej przedstawi  opini  Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w I owej z dnia 30 marca 2010 r. dotycz  wydania opinii z wykonania bud etu
Gminy I owa za rok 2009, odczyta  Uchwa  Nr 35/2010 Sk adu Orzekaj cego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu
z wykonania bud etu Gminy za 2009 rok.
Nast pnie  wniosek  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w I owej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi I owej. Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej zapozna
zebranych z Uchwa  Nr 85/2010 Sk adu Orzekaj cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej, dotycz cym udzielenia absolutorium Burmistrzowi.
Burmistrz przedstawi  wykonanie bud etu Gminy I owa za 2009 rok. Podkre li  m.in., e rok 2009
zapocz tkowa  faz  realizacji inwestycji do których przygotowywano si  wcze niej, by o to te
spowodowane tym, e w ko cu fundusze, które mia y zasila  te inwestycje ruszy y i dok adaj c rodki

asne do rodków z zewn trz, które by y mo liwe do uzyskania, mo na by o przeprowadzi  wi cej
inwestycji. I tak m.in. zrealizawano inwestycj  „Budowa hali sportowej”, gdzie koszt budowy
rodkami z  bud etu gminy by  w granicach oko o 2 mln z otych. Du o w ono wysi ku, aby koszt

asny by  jak najmniejszy a pomoc z zewn trz jak najwi ksza. Rozpocz li my te  w tamtym roku
inne wa ne zadania, jak wodoci gi w 3 wioskach. W tym roku rozpocz te budowy zostan  zako czone
i na pewno mieszka cy b  mieli mo liwo  pod czenia si  do sieci wodoci gowej. W nast pnej
kolejno ci jest wie  Czerna do zwodoci gowania, je eli tylko b dzie rozpisany konkurs na nabór na te
zadania równie  z ymy wniosek. Inne inwestycje, które zosta y przeprowadzone to m.in. remont i
wyposa enie wietlicy w Czy ówku. Korzystaj c ze „Schetynówki” poprawili my bezpiecze stwo na
ulicy Ogrodowej. Wykonywane by y te  mniejsze inwestycje, które poprawiaj  jako ycia
mieszka ców m.in. zaasfaltowano cznik w Czernej przy okazji remontu drogi wojewódzkiej, zosta o
za one ogrzewanie i klimatyzacja w wietlicy wiejskiej w Borowem, modernizacja placówki
Przedszkola Miejskiego w I owej i inne mniejsze zadania wprowadzane w ci gu roku do bud etu.. W
ubieg ym roku rozpocz a si  równie  budowa przepompowni przy ul. Surzyna, której zako czenie
przewiduje si  w tym roku. Za podejmowane decyzje i w on  prac  w 2009 roku Burmistrz
serdecznie Radzie Miejskiej podzi kowa . Burmistrz podkre li , e udzielane absolutorium dla
Burmistrza jest praktycznie absolutorium dla Rady i wypracowane przez Rad , bo gdyby Rada nie
podejmowa a odpowiednich dzia  i odpowiednich decyzji na sesjach to bud et  nie by by tak
wykonany.
Pan Marek Sawicki – Radny
Podzi kowa , e wydatki s  utrzymane na dobrym poziomie. Wskaza  te , e niskie zad enie jest z
pewno ci  wielk  satysfakcj .
Do omówionego wykonania bud etu radni nie zg osili uwag.
Przewodnicz cy Komisji Sta ych Rady Miejskiej w sprawozdaniach z pracy komisji odnie li si
pozytywnie do realizacji bud etu za 2009 rok i zaproponowali udzielenie absolutorium Burmistrzowi

owej z tytu u wykonania bud etu za 2009 rok.
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Przed przyst pieniem do g osowania uchwa y, Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformowa , i
zgodnie z art. 28a ust.2 ustawy o samorz dzie gminnym uchwa  w sprawie absolutorium rada gminy
podejmuje bezwzgl dn  wi kszo ci  g osów ustawowego sk adu rady gminy.

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

2) zaci gni cia d ugoterminowej po yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w 2010 roku

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 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

3) zmian bud etu Gminy I owa na 2010 r.
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy
Omówi a projekt uchwa y i przedstawi a zaproponowane w projekcie zmiany.
Na zmniejszenie planu dochodów  na ogóln  kwot   918.394 z  z tytu u rodków na dofinansowanie

asnych inwestycji gmin pozyskanych z innych róde  (dzia  010 rozdzia  01041 § 6298) sk adaj  si
zmniejszenia dotycz ce budowy wodoci gów na wsiach tj. w aga cu o kwot  150.772 z , w
Czy ówku o kwot  250.000 z , w Jankowej o kwot  517.622 z .
W zamian ww. planu dochodów zaplanowanego sfinansowaniem rodkami pozyskanymi z innych
róde  do bud etu wprowadzone zostaj  przychody w kwocie 884.569 z  jako po yczka na

wyprzedzaj ce finansowanie kosztów kwalifikowanych w tym:
wodoci gu w aga cu  w kwocie    161.639 z
wodoci gu w Czy ówku w kwocie  244.807 z
wodoci gu w Jankowej w kwocie    478.123 z .
Ww. zmiany po stronie dochodowej maj  swoje odzwierciedlenie po stronie wydatkowej w postaci
zmniejszenia planu wydatków o kwot  33.825 z  ( dzia  010 rozdzia  01041 § 6058 ), na które sk ada
si  zmniejszenie planów na poszczególnych so ectwach tj:
- Czy ówek o kwot  5.193 z
- Jankowa o kwot  39.499 z
oraz zwi kszenie planu w so ectwie aganiec o kwot  10.867 z .
W ramach wydatków kwalifikowanych  dotycz cych budowy wodoci gów na wsiach zostaj
zmniejszone wydatki finansowane rodkami w asnymi o kwot  48.711 z  ( dzia  010 rozdzia  01041 §
6059 ) , na które sk adaj  si  zmniejszenia:
w so ectwie Czy ówek o kwot  7.476 z ,
w so ectwie Jankowa o kwot  56.883 z
oraz zwi kszenie w so ectwie aganiec o kwot  15.648 z .
Ponadto zostaj  zwi kszone wydatki niekwalifikowane o kwot  82.653 z  ( dzia  010 rozdzia  01041 §
6050 ) w tym:
- so ectwo Czy ówek o kwot   1.447 z ,
- so ectwo Jankowa o kwot   81.206 z .
Zostaj  wprowadzone do bud etu po stronie dochodowej ( dzia  758 rozdzia  75814 § 0970 ) i
wydatkowej ( dzia  710 rozdzia  71095 § 4300)  w kwocie 12.000 z  wydatki niewygasaj ce z 2009
roku, których termin realizacji okre lony w Uchwale 306/5/XXXVI/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku
min  tj.: Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2009-2013 Miasta i Gminy I owa.
Zwi kszenie planu dochodów o kwot  11.871 z  z tytu u op at zwi zanych z ochron rodowiska (
dzia  900 rozdzia  90019 § 0690) przeznacza si  na zwi kszenie planu wydatków o kwot  11.871 z  na
zadaniu pn. „ Budowa przepompowni cieków przy ul. Surzyna” .
W zwi zku z tym, e plan ogó em na przedmiotowej inwestycji nie ulega zmianie rodki w asne
pochodz ce z innych  róde  w kwocie 11.871 z  zostaj  do wykorzystania.
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Zostaje zwi kszony plan dochodów z tytu u dotacji celowej z Samorz du Województwa Lubuskiego
o kwot  3.000 z  ( dzia  926 rozdzia  92601 § 6630 ), co ma swoje odzwierciedlenie w zwi kszeniu
planu wydatków w dziale 926 rozdzia  92601 § 6050 o kwot  3.000 z , pozosta a kwota zwi kszenia
740.017z    znajduje pokrycie w rodkach w asnych, zmiany te dotycz  zadania dotycz cego bodowy
boisk „ Orlik”.
Zostaje zmniejszony plan wydatków , które dotycz  zadania pn. „ Gospodarka odpadami w obr bie
powiatów arskiego i aga skiego 2008-2012 o kwot  202.174 z  ( dzia  900 rozdzia  90002 § 6650 ).
Zostaje zmniejszony plan wydatków o kwot  100.000 z  w zwi zku z przesuni ciem przez Samorz d
Województwa Lubuskiego na rok 2011 wykonania dokumentacji projektowej chodnika ul. aga ska,
Dolanów.
Zostaje zmniejszony plan wydatków w dziale 854 rozdzia  85415 §§ 3240,3260 o kwot  40.000 z  na
zadaniach zwi zanych z pomoc  finansow  dla uczniów, których sfinansowanie by o zaplanowane
rodkami z bud etu gminy przed przyznaniem dotacji na zadania w asne.

Zostaje zwi kszony plan wydatków o kwot  79.400 z  na zadaniu pn.” Budowa mostu przy ul.
skiej” o kwot  79.400 z  (dzia  600 rozdzia  60016 § 6050 ).

Zostaje zwi kszony plan wydatków o kwot  6.744 z  (zia  801 rozdzia  80104 §2310) w zwi zku z
pokryciem pobytu kosztów dziecka ucz szczaj cego do przedszkola po onego na terenie obcej
gminy.
Zostaje zmniejszony i zwi kszony plan wydatków na §2540 o kwot  32.592 z  w zwi zku z otwarciem
planu dotycz cego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Zostaje zwi kszony plan wydatków o kwot  30.000 z  na zadaniu pn. Przy cze energetyczne Plac
Wolno ci ( dzia  900 rozdzia  90015 § 6050 ).
Zostaje zwi kszony plan wydatków w dziale 801 rozdzia  80110 § 6050 o kwot
88.329 z  w tym: wykonanie robót zewn trznych o kwot  25.970 z , monta  alarmu o kwot  2.074 z ,
wykonanie i monta  projektorów o kwot  17.950 z , wykonanie zasilania urz dze  sportowych o
kwot  11.706 z  wykonanie i monta  balustrady stalowej oraz drewnianej os ony o kwot  19.454 z ,
wykonanie i monta  metalowej os ony nagrzewczej 11.175 z .
i dzia  801 rozdzia  80110 § 4210 o kwot  4.900 z  na wyposa enie obiektu w sprz t p.po .
W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zostaje zmniejszony o kwot  567.236 z  natomiast plan
wydatków zostaje zwi kszony o kwot  622.333 z .
Równoczesne zmniejszenie planu dochodów i zwi kszenie planu wydatków znajduje swoje pokrycie
w przychodach z  tytu u po yczki na wyprzedzaj ce finansowanie w kwocie 884.569 z  oraz z tytu u
nadwy ki z lat ubieg ych w kwocie 6.095 z  , a tak e z wolnych rodków w kwocie 298.905 z .

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

4) zaci gni cia d ugoterminowej po yczki z bud etu pa stwa na wyprzedzaj ce
finansowanie operacji pn „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.
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 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

5) wyra enia zgody na odp atne nabycie do gminnego zasobu nieruchomo ci , nieruchomo ci
stanowi cej w asno  osoby fizycznej

Pan Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej przedstawi  projekt uchwa y
i poinformowa , e nabycie nieruchomo ci stanowiacej w asno  osoby fizycznej do gminnego zasoby
nieruchomo ci zwi zane jest z rozbudow wietlicy wiejskiej w m. Klików.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.
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6) skargi na uchwa  nr 82/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze z dnia 10 marca 2010 r.

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y.
osowanie uchwa y:

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

7) zmiany nazwy ulicy w mie cie I owa
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y.
Wyja ni , e nazwa ulicy powinna posiada  charakter ogólnie akceptowalny, nie powodowa
negatywnych skojarze  ani te  nie mo e obra  niczyich uczu  i przekona . Obecnie istniej ca ulica
o nazwie „Cmentarna”, nie jest na dzie  dzisiejszy ulic  zamieszka . Je eli wyst pi a by konieczno
nadania nieruchomo ci zabudowanej budynkiem mieszkalnym numeru porz dkowego, wówczas
osoby zamieszka e w tym budynku legitymowa y by si  adresem zamieszkania „na ulicy Cmentarnej
...” co nale y uzna , e b dzie powodowa  negatywne skojarzenia.
Propozycja zmiany nazwy ulicy Cmentarnej na ulic  o nazwie „bp Wilhelma Pluty” b dzie
uhonorowaniem zas ug tak wybitnej i zas onej osoby dla naszego regionu w zwi zku z przypadaj
w tym roku setn  rocznic  urodzin biskupa (9 stycznia). Ponadto nale y zaznaczy , e na mocy
uchwa y sejmiku województwa lubuskiego, rok 2010 zosta  og oszony Rokiem S ugi Bo ego Biskupa
Wilhelma Pluty.

„Wilhelm Pluta zosta  podniesiony do rangi biskupiej razem z Karolem Wojty . Nominacj  otrzyma
od papie a Piusa XII w 1958 r. W 1000. rocznic  chrztu Polski by  gospodarzem gorzowskich
obchodów rocznicy. Biskup wspiera  integracj  ziem zachodnich i odbudow  Ko cio a katolickiego na
tych terenach. W czasie stanu wojennego walczy  o wolno  prze ladowanego Ko cio a, a tak e o
demokratyczn  Polsk . Bp Wilhelm zgin  w wypadku samochodowym 22 stycznia 1986 r. Jego grób
znajduje si  w katedrze gorzowskiej.” – ród o: Gazeta Wyborcza. Nadanie nazwy ulicy imienia
Dostojnika Ko cielnego uzyska o aprobat  Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego oraz Proboszcza
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Naj wi tszego Serca Pana Jezusa w I owej.
Uchwa a poci ga za sob  skutki finansowe wynosz ce oko o 900 z  (koszt wykonania nowego
oznakowania ulicy). Przez okres oko o jednego roku pozostanie widoczna stara nazwa ulicy –
przekre lona.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 15 radnych
za przyj ciem uchwa y g osowa o 14 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 1 (A.Michalczuk)

8) zmiany opisu granic sta ych obwodów g osowania utworzonych na terenie Gminy I owa
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y.
Poinformowa e uchwa  Nr 153/3/XXXVI/02 z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia
sta ych obwodów g osowania Rada Miejska w I owej dokona a podzia u gminy na 6 sta ych
obwodów g osowania, okre laj c ich numery i granice, zgodnie z za cznikiem do wy ej
wymienionej uchwa y. W zwi zku z brakiem w opisach granic obwodów ulicy Cmentarnej,
zachodzi konieczno  dokonania zmiany w opisie granicy obwodu g osowania Nr 1 w I owej.
Przedmiotowa zmiana ma charakter porz dkowy i nie powoduje zmian granic obwodów

osowania, natomiast uzupe nia opis granicy sta ego obwodu g osowania. Uchwa a dotycz ca
podzia u na obwody g osowania (lub ich zmiany) podlega og oszeniu w Dzienniku Urz dowym
Województwa Lubuskiego jako akt prawa miejscowego, jednak wchodzi w ycie z dniem
podj cia. Bior c powy sze pod uwag , podj cie uchwa y w powy szym zakresie jest zasadne.
Podj cie uchwa y nie powoduje skutków finansowych dla bud etu gminy I owa.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.
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9) Stwierdzenia nabycia prawa do nagrody jubileuszowej

Pani Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego omówi a projekt uchwa y i
poinformowa a, e zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorz dowych (Dz.U.Nr 223, poz. 1458) po osi gni ciu okresów pracy wskazanych w tym przepisie,
pracownik samorz dowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej :

„Art. 38 2. Nagroda jubileuszowa przys uguje w wysoko ci:
 1) po 20 latach pracy - 75 % wynagrodzenia miesi cznego;
 2) po 25 latach pracy - 100 % wynagrodzenia miesi cznego;
 3) po 30 latach pracy - 150 % wynagrodzenia miesi cznego;
 4) po 35 latach pracy - 200 % wynagrodzenia miesi cznego;
 5) po 40 latach pracy - 300 % wynagrodzenia miesi cznego;
 6) po 45 latach pracy - 400 % wynagrodzenia miesi cznego.”

Pracownikami samorz dowymi zatrudnionymi w samorz dowych jednostkach bud etowych s
pracownicy urz dów w rozumieniu art. 2 ustawy o pracownikach samorz dowych, do których w my l
art. 4 pkt 1 i art. 8 ust.1 tej ustawy zaliczy  nale y Burmistrza I owej.

Wobec faktu, i  Burmistrz I owej w dniu 02.05.2010r. osi gnie 30 lat pracy i do w ciwo ci
rady gminy nale y ustalanie wynagrodzenia  burmistrza, a zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego S du
Administracyjnego zaj tym w wyroku z dnia 17 pa dziernika 2007 r. nagroda jubileuszowa mie ci si
w poj ciu wynagrodzenia -  podj cie uchwa y o stwierdzeniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej
po 30 latach pracy przez Burmistrza I owej  jest zasadne.

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

10) wyra enia opinii wobec projektu uchwa y Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie
likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w
Mi dzyrzeczu

Pan Adam Gliniak – Burmistrz omówi  projekt uchwa y. Poinformowa , e Zarz d Województwa
Lubuskiego przes  projekt uchwa y Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie likwidacji
Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Mi dzyrzeczu z pro  o
wyra enie opinii. Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w
Mi dzyrzeczu  jest drugim samodzielnym publicznym zak adem opieki zdrowotnej, posiadaj cym
osobowo  prawn , dla którego organem za ycielskim jest Województwo Lubuskie. W wyniku
podj cia uchwa y o likwidacji Szpitala, przestanie istnie  dotychczasowy podmiot funkcjonuj cy w
formie SP ZOZ. wiadczenia zdrowotne dotychczas przez niego udzielane, b dzie zabezpiecza  w
takim samym zakresie, dost pno ci i rodzaju wiadcze  niepubliczny zak ad opieki zdrowotnej,
prowadzony przez spó  ze 100% udzia em Województwa Lubuskiego.

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

Ad. II pkt 4
Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej
za przyj ciem protoko u g osowa o – 9 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 5 (T.S omi ski, L.Czarnota, M.Sawicki, J.Rodak, K.Rymarowicz – nie
uczestniczyli w poprzedniej sesji)

Ad. II pkt 5
Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Pan Adam Gliniak – Burmistrz I owej
W sprawie naprawy dróg powiatowych zwrócimy si  do Powiatu o podj cie stosownych dzia  w
tym zakresie.
Odno nie ulicy ul. Traugutta zostan  sprawdzone granice dzia ek, bo w tym prawdopodobnie tkwi
problem. Podejmiemy dzia ania w tym zakresie, eby spraw  wyja ni  i doprowadzi  do fina u.
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Ad.II pkt 6
Wobec  wyczerpania si   porz dku  obrad  Pan Miros aw Wdowiak - Przewodnicz cy Rady   Miejskiej
zamkn   obrady XXXIX 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


