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PROTOKÓ   Nr XXXVIII/10

z sesji Rady Miejskiej w I owej
odbytej w dniu 23 marca 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 o11 radnych) i otworzy  obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej w I owej.

W sesji uczestniczy y nast puj ce osoby - radni:
1.Brzezicki Józef
2.Burnat Krystyna
3. browski Czes aw
4.Kopczy ska-Gronek Halina
5.Markilewicz Jolanta
6.Michalczuk Anna
7. kala Ma gorzata
8.Rodak Jerzy
9.Suchodolski Krzysztof
10. Sygnowski Zygmunt
11. Wdowiak Miros aw

Nieobecni:
1.Czarnota Leszek
2.Rymarowicz Krystyna
3.Sawicki Marek
4. omi ski Tomasz

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) Piotr Kowalski – Kierownik Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej
4) Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego
5) Agata Matusiak-Wojnicz – Radca Prawny Urz du Miejskiego w I owej
7)   Maria arska – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w I owej
8) Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej
9) Miros aw Gubernator – p.o. Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej
10) Maciej Beszterda – So tys wsi aganiec
11) Franciszek Paczkowski – So tys wsi Czerna
12) El bieta Kinal – Kierownik O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej
13) Jolanta D browska – Dyrektor Gimnazjum 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.
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3. Sprawozdanie z dzia alno ci O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej za rok 2009 – referuje
Kierownik O rodka Pomocy Spo ecznej

4. Sprawozdanie z dzia alno ci Gminnego Centrum Kultury i Sportu w I owej za rok 2009r. –
referuje Dyrektor GCKiS

5. Przyj cie uchwa  w sprawie:
1) zmian bud etu Gminy I owa na 2010 r. – referuje Skarbnik Gminy
2) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w

owej przy ul. Hutniczej 2/3 – referuje J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie Gospodarki
Komunalnej,

3) wyodr bnienia w bud ecie Gminy I owa w roku bud etowym 2011 rodków stanowi cych
fundusz so ecki – referuje Sekretarz Gminy

4) uchylaj ca uchwa  w sprawie podpisania umów partnerstwa pomi dzy gmin  I owa i
partnerami niemieckimi z gminy Gablenz – referuje Burmistrz

5) podpisania umów partnerstwa pomi dzy gmin  I owa i niemieck  gmin  Wachau – referuje
Burmistrz

6) wyra enia opinii wobec projektu uchwa y Rady Powiatu aga skiego zmieniaj cej
uchwa  w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej w

aganiu – referuje Burmistrz

6. Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Zako czenie XXXVIII 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   3 lutego 2010r. do dnia 23 marca 2010r. i tak:

odby o si  spotkanie z p. Wojewod  H. Hatka, na którym omawiana by a sprawa
przygotowania s b do akcji przeciwpowodziowej,
odby o si  kilka spotka  zwi zanych z projektem odnowy Parku Dworskiego w I owej
zarówno ze stron  niemieck  jak i z firm , która przygotowuje wniosek,
do biura projektowego „Promarco” zosta o przekazane zg oszenie dotycz ce organizacji ruchu
przy przedszkolu w celu uwzgl dnienia w nowej organizacji ruchu,
poczyniono uzgodnienia dotycz ce podpisania umowy na modernizacj  o wietlenia z firm
ENEOS z Poznania,
wydano 17 decyzji o warunkach zabudowy,
uzgodnienia dotycz ce nadzoru archeologicznego wodoci gu w aga cu i k adki na ul.

skiej,
uzgodniono projekt na remont drogi gminnej ul. Ko cielna,
uzgodniono projekt zasilania energetycznego imprez  na Pl. Wolno ci,
przygotowano, og oszono i przeprowadzono przetarg na wykonanie uzbrojenia strefy
aktywno ci gospodarczej przy autostradzie A-18 etap II,
dnia 9 lutego br. podpisa em umow  z Klubem Sportowym „Vitrosilicon-Intra” w I owej i z
Ludowym Zespo em Sportowym „P omie ” w Czernej na realizacj  zada  publicznych z
zakresu kultury fizycznej i sportu w 2010 r. Nie z ono oferty na realizacj  powy szych zada
z terenu Konina aga skiego,
dnia 17 lutego br. wyst pi em z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w aganiu o wydanie
pozwolenia na „Modernizacj wietlicy w Klikowie”,
dnia 15 marca br. przekazana zosta a dokumentacja projektu budowlanego kompleksu
sportowego w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Koszt wykonania projektu
wyniós  30.500 z  brutto,
na 9 kwietnia og osi em I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda  nieruchomo ci zabudowanej
budynkiem dawnej kot owni osiedlowej w Czy ówku ,
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w dniu 11 lutego podpisa em umowy notarialne dot. sprzeda y dzia ki nr 1180/4 w I owej
przy ul. Traugutta , której nabywca zosta  wy oniony w drodze przetargu oraz sprzeda y na
rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 w Jankowej aga skiej 65,
w dniu 25 lutego odby y si  ze skutkiem negatywnym (nikt nie wp aci  zaliczki) rokowania na
sprzeda  6 dzia ek w I owej przy ul. aków,
wydano 2 za wiadczenia dot. sp aty zad enia wobec Gminy I owa w celu wykre lenia
hipotek z ksi g wieczystych,
uzgodniono przebieg napowietrznej linii energetycznej przez dzia  nr 444/8 w I owej przy ul.
Ogrodowej,

ono wnioski o za enie ksi g wieczystych dla nieruchomo ci stanowi cych w asno
Gminy I owa , a po onych w obr bie Czy ówek,
wydano dwa postanowienia opiniuj ce podzia  geodezyjny (1 dzia ka w I owej przy ul.
Pu askiego i 1 dzia ka w Klikowie) i jedno postanowienie zawieszaj ce post powanie w
sprawie wydania wst pnej opinii o podziale (dzia ka w aga cu),
wydano trzy decyzje zatwierdzaj ce podzia  geodezyjny nieruchomo ci (w I owej przy ul.

aga skiej, ul. Traugutta i ul. Pu askiego),
udzieli em bonifikaty od op aty z tytu u u ytkowania wieczystego za dzia ki nr 808/3 i 809 w

owej,
podj em zarz dzenie w sprawie wydzier awienia na cele rolne dzia ki nr 346 w obr bie
Czy ówek,
podpisa em aneks do umowy dzier awy gruntu pod kioskiem na targowisku przy ul.
Ko cielnej,

DROGI
dla potrzeb remontu dróg bitumicznych (asfaltowych) zakupiono zag szczark , pi  jezdn
oraz mieszank  asfaltow  „na zimno”. Dla tych samych potrzeb zamówiono znaki drogowe
potrzebne do oznakowania robót. atanie ubytków w jezdniach odbywa  si  b dzie poprzez
Zak ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej. Pierwsze próbne atanie ubytków
rozpocz to na ulicach eromskiego, Pu askiego i Batorego,
dla potrzeb remontu dróg gruntowych na terenie wsi Kowalice, Czerna i Klików zamówiono
mieszank  bazaltow . Remont dróg zostanie rozpocz ty (przy sprzyjaj cej aurze) po
podpisaniu umów z wykonawcami,
pracownicy Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej wstawili szyb  na
przystanku  autobusowym  w  Czernej  .  Przygotowywana  jest  umowa  na  zamontowanie  wiaty
przystankowej przy ul. Dolanowo (po lewej stronie w kierunku na aga ) oraz wykonanie
utwardzenia po prawej stronie przy istniej cym przystanku przy ul. Dolanowo,
zg oszono do Zarz du Dróg Powiatowych w Szprotawie uszkodzenie mostku przy ul.
Ogrodowej (przy trafostacji). Po zg oszeniu zosta o wymienione odeskowanie mostku,
na potrzeby remontu dróg gminnych pozyskano nieodp atnie kostk  betonow  demontowan
na Placu Wolno ci w I owej przez wykonawc  w pasie drogi wojewódzkiej nr 296,
w celu w ciwego oznakowania zamówiono znaki ograniczenia tona u (2,5 t) do
zamontowania na drodze gminnej w Czernej,
podpisana zosta a z Zak adem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej umowa na
sprz tanie przystanków na terenie miasta i gminy,
zamontowane zosta y znaki „Parking” przy  ul.Pu askiego w I owej,
wyrazi em zgod  na korzystanie z przystanku autobusowego w Jankowej Zag. (Janów) dla
potrzeb planowanej do uruchomienia przez PKS linii autobusowej,
uzgodniono przebieg przy cza energetycznego pod drog  gminn  w I owej przy ul.Piaskowej
dla potrzeb projektowanego budynku mieszkalnego na dzia ce nr 401,
uzgodni em dla INTRY S.A. zjazd na drog  stanowi  w asno  Gminy I owa – dzia ka nr
546 – w obr bie Czy ówek – przy magazynach Vitrosiliconu ,
wydano zezwolenie na umieszczenie sieci gazowej pod drog  gminn  w I owej przy ul.
Piaskowej dla potrzeb budynku mieszkalnego przy ul. Ja minowej,
uzgodniono tras  kablowego przy cza energetycznego przez drogi stanowi ce w asno
Gminy I owa w Czernej (dzia ki dróg nr 500 i 502),
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zakupiono i wymieniono trzy s upy lamp parkowych na osiedlu Czy ówek oraz za ono
lamp  na s upie parkowym na osiedlu przy budynkach Spó dzielni Mieszkaniowej przy ul.
Borowskiej,
wydano 8 decyzji zezwalaj cych na wycink  drzew ze zwolnieniem z op at za wycink ,
Samorz dowe Kolegium Odwo awcze w Zielonej Górze uchyli o zaskar on  decyzj
dotycz  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 I owa i przekaza o spraw  do
ponownego rozpatrzenia,
wydano 28 za wiadcze  o przeznaczeniu dzia ki w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy i miasta I owa,
postanowieniem odmówiono wydania za wiadczenia o zgodno ci zamierzonego sposobu

ytkowania obiektu budowlanego z obowi zuj cym planem zagospodarowania
przestrzennego,
wydano 1 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
wydano 33 za wiadczenia dotycz ce ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
wydano 6 decyzji o zaprzestaniu wykonywania dzia alno ci gospodarczej,
wydano 3 za wiadczenia o dokonaniu op aty pierwszej raty za alkohol,
wszcz to 2 post powania o wydanie zezwolenia na sprzeda  napojów alkoholowych w n/w
punktach sprzeda y detalicznej:

1) sklep spo ywczo – przemys owy, I owa ul. aga ska na dzia ce nr, nr 684/1, 684/2 grupa
alkoholu A,B, C, przeznaczonych do spo ycia poza miejscem sprzeda y, na wniosek  EKO
Spó ka z o.o. Wroc aw ul. Paprotna 3,

2) pijalnia piwa, Borowe na dzia ce nr 379/3, grupa alkoholu A, przeznaczonych do spo ycia w
miejscu sprzeda y na wniosek Magda Duniec Borowe 21 m.4,
nadano numer nieruchomo ci zabudowanej – Hala sportowa przy Szkole Podstawowej i
Gimnazjum po onej przy ul. Piaskowej – numer porz dkowy 2 b.

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
Poruszy a spraw  sprz tania terenu przy stacji AS-24. Poprosi a, eby przypomnie  w cicielom  o
uporz dkowaniu otoczenia stacji.
Zwróci a uwag  na problem niszczenia dróg gruntowych w Czernej przez samochody wywo ce
drzewo z lasu o tona u przekraczaj cym dozwolony. Nale oby spraw  zainteresowa  Policj .
Zapyta a, czy b dzie podany harmonogram realizacji zada  wyodr bnionych w funduszu so eckim.

Pani Anna Michalczuk – Radna
Zg osi a, e na ulicy Traugutta mimo, e jest znak ograniczaj cy tona , nadal odbywa si  wywóz
drewna z lasu w tona u przekraczaj cym dopuszczalny, co powoduje niszczenie drogi.

Pan Jerzy Rodak – Radny
Zg osi , e teren przyleg y do ko cio a nale y uporz dkowa , gdy  s  tam pozosta ci jeszcze z
jesieni i bie ce po sprzedaj cych.

Pani Jolanta Markilewicz – Radna
Zapyta a, czy planuje si  podci cie ga zi drzew na ulicy Konopnickiej oraz, czy planuje si  remont
mostków przy ulicy Ogrodowej i aków.
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Pani Halina Kopczy ska-Gronek – Radna
Zg osi a niszczenie chodnika przez wywo cych nieczysto ci p ynne przy wietlicy i przez
wykonawców wodoci gu w Jankowej.

Pan Krzysztof Suchodolski – Radny
Zg osi , e dziura w drodze powiatowej w Szczepanowie na wysokosci posesji nr 2 i 3 ma du e
rozmiary, si gaj ce 60% szeroko ci drogi. Zapyta , jak szybko mo na temu zaradzi .

Ad. II pkt 3
Sprawozdanie z dzia alno ci O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej za rok 2009
Pani El bieta Kinal – Kierownik O rodka Pomocy Spo ecznej przedstawi a sprawozdanie z
dzia alno ci za 2009 rok (sprawozdanie stanowi za cznik do protoko u).

Ad. II pkt 4
Sprawozdanie z dzia alno ci Gminnego Centrum Kultury i Sportu za rok 2009
Pani Maria arska – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu przedstawi a sprawozdanie z
dzia alno ci za 2009 rok (sprawozdanie stanowi za cznik do protoko u).

Pani Ma gorzata P kala – Radna
Zapyta a, czy wszystkie zaplanowane imprezy w roku ubieg ym odby y si .
Pani arska przyzna a, e Sylwester w I owej nie odby  si . Nie uda o si  zorganizowa  tej imprezy,
gdy  by o zbyt ma o ch tnych (36 osób na li cie).

Ad. II pkt 5
Przyj cie uchwa  w sprawie:

Pan Jerzy Rodak nie uczestniczy  w dalszych obradach.

1) 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.
Zwi kszenie planu dochodów z tytu u cz ci o wiatowej subwencji ogólnej o kwot  120.217 z
dokonane zostaje na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 9.02.2010 roku znak:
ST3/4820/2/10 ( dzia  758 rozdzia  75801 § 2920 ).
Zostaj  wprowadzone do bud etu wydatki niewygasaj ce z 2009 roku, których termin realizacji
okre lony  Uchwa  306/5/XXXVI/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku min  tj.:
- remont pergoli przez SP w I owej w kwocie 5.152,57 z
- plac manewrowy na terenie Szko y Podstawowej w I owej  w kwocie 9.233,83z ,
- ogrodzenie terenu Gimnazjum w kwocie 63.930,75 z ,
- parkingi na potrzeby Gimnazjum w kwocie 17.559,32 z ,
- modernizacja ul. Pu askiego ( dojazd do SP i Gimnazjum) w kwocie 15.922,28z .
- remont instalacji elektrycznej – wietlica aganiec  w kwocie 10.000 z
- remont nawierzchni chodnika przed Urz dem Miejskim w I owej ul. eromskiego 27 w kwocie
349,94 z .
Ogó em na kwot  122.148,69 z  , która wprowadzona jest do bud etu w szczegó owo ci do pe nych

otych tj. w kwocie 122.149 z  ( dzia  758 rozdzia  75814 § 0970 ).
Oprócz zadania dotycz cego remontu chodnika przed Urz dem Miejskim pozosta e ww. zadania
zostaj  wprowadzone do planu wydatków w szczegó owo ci do pe nych z otych  i tak:
- remont pergoli przez SP w I owej w kwocie 5.153 z  ( 80101 § 4270),
- plac manewrowy na terenie Szko y Podstawowej w I owej  w kwocie 9.234 z  (80101 § 6050 ),
- ogrodzenie terenu Gimnazjum w kwocie 63.931 z  ( 80110 § 6050 ),
- parking na potrzeby Gimnazjum w kwocie 17.560 z  ( 80110 § 6050),
- modernizacja ul. Pu askiego ( dojazd do SP i Gimnazjum) w kwocie 15.923 z  ( 60016 § 6050 ),
- remont instalacji elektrycznej – wietlica aganiec  w kwocie 10.000 z  (92109 § 4270).
Zostaje zwi kszony  plan wydatków w zwi zku z wprowadzeniem  zadania zwi zanego z zakupem
urz dzenia do naprawy dróg o kwot  8.906 z   ( 60016 § 6060 ).
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Zostaje zwi kszony równie  plan wydatków w zwi zku z wprowadzeniem zadania dotycz cego
modernizacji po czonej z odnow  Placu Wolno ci o kwot  28.000 z  ( 60016 § 6050 ).
Zostaje zwi kszony plan wydatków w dziale 801 rozdzia  80110 § 4210 o kwot  4.023 z  na zakup
rolet przez Gimnazjum.
W zwi zku z likwidacj  Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska zostaje zwi kszony plan
dochodów w dziale 900 rozdzia  90019 § 0970 o kwot  130.624 z  przez wprowadzenie do bud etu
rodków skumulowanych na rachunku GFO r. w latach poprzednich , w dziale 758 rozdzia  75814

§0920 o kwot  591 z  z tytu u skumulowania na rachunku Funduszu rodków tytu u kapitalizacji
odsetek od rodków na rachunku bankowym, ponadto zostaje zwi kszony plan dochodów w dziale 900
rozdzia  90019 § 0690 o kwot  50.000z  z tytu u planowanych wp ywów z op at i kar zwi zanych z
ochron rodowiska.
Ww. zwi kszenia planu dochodów przeznaczone s  na zwi kszenie planu wydatków o kwot  26.770

 na zadaniu pn. „ Budowa przepompowni cieków przy ul. Surzyna” i wprowadzenie do bud etu
zadania pn. „ Budowa przydomowych oczyszczalni cieków na terenie Gminy I owa w kwocie
154.445 ( dzia  900 rozdzia  90001 § 6050 ).
Zostaje zmniejszony plan dochodów w dziale 700 rozdzia  70005 o kwot  139.636 z  z tytu u
wp ywów z  odp atnego nabycia prawa w asno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego
nieruchomo ci.
W wyniku dokonanych zmian ró nica pomi dzy zwi kszeniem planu wydatków i zwi kszeniem planu
dochodów wynosi 60.000 z , co znajduje swoje pokrycie w zwi kszeniu  przychodów z tytu u
po yczki o ww. kwot  . Przedmiotowa po yczka zosta a zwi kszona na wspó finansowanie zadania
pn. „ Budowa  przepompowni cieków przy ul. Surzyna”.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 10 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

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

Pan Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej przedstawi  projekt
uchwa y. W zwi zku z tym, i  w ostatnich latach nie by y prowadzone w tym lokalu adne remonty,
zaproponowano bonifikat  w wysoko ci 85%.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 10 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

3) wyodr bnienia w bud ecie Gminy I owa w roku bud etowym 2011 rodków stanowi cych
fundusz so ecki

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y i poinformowa , e Rada Miejska w
owej do dnia 31 marca 2010 roku jako organ stanowi cy gminy miejsko –wiejskiej zgodnie z

przepisem art.6 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu so eckim ( Dz.U.Nr 52, poz. 420 )
wyra a zgod  albo nie wyra a zgody na wyodr bnienie w bud ecie Gminy I owa w roku bud etowym
2011 rodków stanowi cych fundusz so ecki.

rodki funduszu b  mog y by  przeznaczone na realizacj  zada  w asnych gminy s cych
poprawie ycia mieszka ców i zgodnych ze strategi  rozwoju gminy, rodki funduszu b  mog y by
przeznaczone na pokrycie wydatków na dzia ania zmierzaj ce do usuni cia skutków kl sk
ywio owych.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 10 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

4) uchylajaca uchwa  w sprawie podpisania umów partnerstwa pomi dzy gmina I owa i
partnerami niemieckimi z gminy Gablenz

Pan Adam Gliniak – Burmistrz
Omówi   projekt uchwa y i poinformowa , e gmina Gablenz ostatecznie nie podj a wspó pracy z
nasz  gmin , st d te  zaproponowany projekt uchwa y.
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osowanie uchwa y:

w g osowaniu uczestniczy o 10 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

5) podpisania umów partnerstwa pomi dzy gmin  I owa i niemieck  gmin  Wachau
Pan Adam Gliniak – Burmistrz
W zwi zku z tym, i  pojawi  si  nowy partner tj. gmina Wachau, zosta  przygotowany projekt uchwa y
w sprawie podpisania umów partnerstwa.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 10 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

6) wyra enia opinii wobec projektu uchwa y Rady Powiatu aga skiego zmieniaj cej
uchwa  w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej w

aganiu
Pan Adam Gliniak – Burmistrz
Poinformowa , e Starosta aga ski przes  projekt w/w uchwa y z pro  o wyra enie opinii wobec
tego projektu. W uzasadnieniu poda ,  i  wyst pi a uzasadniona konieczno  dokonania zmian w
uchwale Rady Powiatu aga skiego z dnia 29 grudnia 2009 r. polegaj cych na:
-  zmianie formy zadysponowania mienia likwidowanego zak adu z u yczenia na nieodp atne

ytkowanie,
-  wyd eniu terminów zako czenia dzia alno ci medycznej i czynno ci likwidacyjnych o jeden
miesi c, odpowiednio z 31 marca 2010 r. na 30 kwietnia 2010 r. oraz z 30 wrze nia 2010 r. na 31
pa dziernika 2010 r.
Zmiana formy zadysponowania mienia likwidowanego zak adu w aganiu z u yczenia na nieodp atne

ytkowanie ma na celu ujednolicenie form w adania maj tkiem przez 105 Szpital Wojskowy z
Przychodni  Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej w arach, który nieodp atnie u ytkuje
mienie w arach i przejmuj c wiadczenie us ug na terenie Powiatu aga skiego, oczekuje tej samej
formy dysponowania mieniem aga skiej placówki.
Wyd enie terminów zako czenia dzia alno ci medycznej i czynno ci likwidacyjnych o jeden
miesi c, odpowiednio z 31 marca 2010 r. na 30 kwietnia 2010 r. oraz z 30 wrze nia 2010 r. na 31
pa dziernika 2010 r., jest podyktowane opó niaj cym si  zatwierdzeniem zmian Statutu 105 Szpitala
Wojskowego z Przychodni  Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej w arach przez
Ministra Obrony Narodowej, obejmuj cych rozszerzenie dzia alno ci na teren Powiatu aga skiego.
Zmianie nie ulegaj  podstawy prawne proponowanego projektu uchwa y, gdy  zmian uchwa y w
sprawie likwidacji SP ZOZ w aganiu dokonuje si   w trybie w ciwym dla jej podj cia, po
zasi gni ciu opinii w ciwych organów wymienionych w ustawie o zak adach opieki zdrowotnej.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 10 radnych
za przyj ciem uchwa y g osowa o – 9 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 1 (J.Brzezicki)

Ad. II pkt 6
Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej
za przyj ciem protoko u g osowa o – 8 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 2 (K.Burnat, M.P kala – nie uczestniczy y w poprzedniej sesji)
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Ad. II pkt 7
Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Pan Adam Gliniak – Burmistrz I owej
Poinformowa , e obok stacji AS-24 przy autostradzie mamy drog  wewnetrzn , która pomimo
ustawienia betonowych zapór jest regularnie za miecana prawdopodobnie przez parkuj cych tam
kierowców samochodów ci arowych, a same zapory zosta y przesuni te. Po ust pieniu niegu mieci
sta y si  szczególnie widoczne. So tys Czernej maj c do dyspozycji pracowników w ramach prac
spo ecznie u ytecznych zacz  ten teren porz dkowa  i wkrótce teren zostanie uporz dkowany, a
mieci wywiezione.

Odno nie dróg rozje anych przez transport le ny wyja ni , e nie ma adnego wyt umaczenia dla
kieruj cych pojazdami przekraczaj cymi nakazany tona . Wi zanie tego problemu z prac
Nadle nictwa nie jest s usznym tokiem rozumowania. To firmy przewozowe winne stosowa  si  do
obowiazuj cego prawa drogowego, które zakazuje wjazdu tak ci kimi samochodami na drogi gminne
ze znakami ograniczaj cymi tona  samochodu. W przypadku napotkania takich samochodów nale y
powiadomi  Policj . My tak e zwrócimy si  do Policji o zwrócenie szczególniejszej uwagi na takie
przypadki i wr cz cz stsze patrolowanie takich dróg. By dzia ania by y bardziej skuteczne, to niestety
mieszka cy musieliby powiadomi  Policj  o takich zdarzeniach. To jest jedynie dzia anie, które mo e
wymusi  na firmach transportowych nie korzystanie z tych dróg.
W tym miejscu radny Sygnowski zapyta , co robi  w przypadku ochlapywania elewacji budynków
usytuowanych wzd  dróg gminnych, na których s  du e ka e.
Burmistrz potwierdzi , e problem istnieje i trzeba si  zastanowi , jak to rozstrzygn  na drodze
prawnej.
Odno nie realizacji zada  wskazanych we wnioskach w ramach funduszu so eckiego, Burmistrz
wskaza , e uzgodniono z so tysami ich wykonywanie oraz wskazano osoby odpowiedzialne za
poszczególne zadania w bie cym roku.
W sprawie uporz dkowania terenu zielonego pomi dzy ul. Mickiewicza a ogrodzeniem ko cio a i
plebanii to uzgodni em jego posprz tanie z kierownikiem ZGKiM w I owej. Teren jest gminny i
naszym obowi zkiem jest utrzymanie tam czysto ci.
Podcinki drzew wykonywane w chwili obecnej s  wynikiem  zg osze  ubieg orocznych, a temat ul.
Konopnickiej do tej pory nie by  zg aszany.
Natomiast odno nie mostów na ul. Ogrodowej i aków, to istnia o zagro enie odci cia dojazdu i
wyjazdu z tej cz ci I owej od strony miasta. Nale y stwierdzi , e Powiat mimo niesprzyjaj cych
warunków pogodowych zareagowa  bardzo szybko i poszycie mostu przy ul. Ogrodowej zosta o
poprawione. Na jak d ugo to wystarczy, to nie wiadomo. Niestety nie wiadomo co b dzie z mostkiem

cz cym ul. Poniatowskiego z ul. aków, poniewa  Powiat odst pi  od wykonania dokumentacji i z
rozmowy ze Starost  wynika o, e w tym samym miejscu wojsko postawi nowy most, kiedy to nast pi
nie wiadomo, bo takie rozmowy by y ju  w ubieg ym roku i nie ma co do terminu pewno ci ani
adnych dokumentów.

Odno nie naje ania na chodnik przez kopark  przy wykonywaniu prac wodoci gowych w
miejscowo ci Jankowa ag. to oczywi cie zwrócimy uwag  wykonawcy, eby teren na których
wykonywane by y prace doprowadzali do u ytku.
Je eli chodzi o wywóz nieczysto ci z szamba obok wietlicy to niestety tzw. beczka musi wje  na
plac ko cielny. Sprawdzimy granice dzia ek i spróbujemy t  spraw  rozwi za . Obowi zek nie
niszczenia mienia le y po stronie wykonuj cego us ug  wywozu nieczysto ci. W tym przypadku nie
jest to ZGKiM w I owej, który wcze niej tak  us ug  wykonywa  dla tej nieruchomo ci.
Odno nie dróg powiatowych b dziemy wnioskowa  o jak najszybsze naprawienie m.in. drogi w
Szczepanowie.
Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej odczyta  pismo nauczycieli ze Szko y Podstawowej w I owej

one do biura rady przez radnego S omi skiego w sprawie samodzielnego prowadzenia lekcji
wychowania fizycznego w hali sportowej.
Nast pnie udzieli  g osu obecnej na sesji dyrektor Gimnazjum pani J. D browskiej, która
ustosunkowa a si  do odczytanego pisma. Pani dyrektor poinformowa a, e spotka a si  z pani
dyrektor Szko y Podstawowej w I owej i wspólnie omówi y plan zaj  na hali. Propozycja 1/3 do 2/3
wst pnie zosta a przez pani  dyrektor przyj ta. Taki podzia  wyrównywa  warunki obu szkó .
Gimnazjum  2/3  hali,  a  Szko a  Podstawowa  1/3  hali  plus  sala  gimnastyczna  oraz  rotacyjnie  z
cotygodniow  zmian  dost pu do salki do wicze  korekcyjnych.
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Istnieje równie  mo liwo  dysponowania przez Szko  Podstawow  ca  hal  sportow  w pewnych
godzinach i dniach tygodnia nawet bez zmiany dotychczasowego planu lekcji. Te ustalenia niestety
zosta y po krótkim czasie cofni te i obecnie problem nadal pozostaje nierozwi zany. Jeste my jednak
otwarci na rozmowy w tym tak e co do organizacji zaj  pozalekcyjnych, czy te  innych imprez.
Wobec braku przedstawicieli Szko y Podstawowej w I owej radni nie zaj li stanowiska w tej sprawie.

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

Na tym protokó  zako czono. Protokó  zawiera 9  stron, ponumerowanych od 1 do 9.
Sesja trwa a nieprzerwanie od godz. 1400  do  godz. 1630

Protoko owa a:

Maria Soko owska



Sprawozdanie z dzia alno ci Gminnego Centrum Kultury i Sportu

w I owej, w roku 2009.

W roku 2009 w Gminnym Centrum Kultury i Sportu dzia o 8 ró nych

form aktywno ci kulturalnej, które przyczynia y si  do rozwoju amatorskiego ruchu

artystycznego. W ród kó  zainteresowa , sekcji i klubów skupiaj cych g ównie

dzieci i m odzie , wymieni  nale y:

- dzieci  sekcj  plastyczn  skupiaj  12 dzieci. Na zaj ciach dzieci

poznawa y nowe techniki plastyczne, wykonywa y maski z papieru, ozdoby z

masy solnej, bi uteri  i oprawia y swoje rysunki i akwarele. Uczestniczy y w

organizowanych konkursach plastycznych i warsztatach.

odzie owe studio piosenki. W zaj ciach regularnie uczestniczy 14 osób.

Wokali ci wyst powali podczas organizowanych festynów, XVII fina u Wielkiej

Orkiestry wi tecznej Pomocy oraz Spotkania Wigilijnego dla mieszka ców

owej. Wzi li udzia  w eliminacjach powiatowych Dzieci cego i M odzie owego

Festiwalu Piosenki.

2 grupy ta ca nowoczesnego, licz ce 39 osób. Wyst powa y podczas festynów w

owej oraz dla dzieci z Wymiarek podczas Dnia dziecka.

Sekcja teatralna, licz ca 17 osób, otrzyma a wyró nienie podczas eliminacji

powiatowych Lubuskiej Gali Teatralnej za spektakl pt. „Ma y ksi ”.

Sekcja akordeonistów i keybordzistów - 15 osób. Wyst py dzieci mo na by o

obejrze  podczas fina u WO P, Dnia Chemika, Do ynek, Dnia Seniora oraz

Spotkania Wigilijnego.

Orkiestra D ta licz ca 25 osób koncertowa a podczas wi t pa stwowych,

ko cielnych, organizowanych Do ynek i festynów. Wyje a do Niemiec,

koncertowa a w Olszynie, w Trzebielu oraz okolicznych miejscowo ciach.

Ko o zbieraczy, szperaczy i kolekcjonerów licz ce 7 osób rozpocz o dzia alno

w sezonie artystycznym 2009/2010. W nowym sezonie zaplanowa o organizacj

gie dy kolekcjonerów.

Gminne Centrum Kultury i Sportu jest tak e odpowiedzialne za organizacj  zaj

sportowych dla dzieci i m odzie y. W minionym roku w GCKiS dzia y



nast puj ce sekcje sportowe:

Sekcja szachowa licz ca 8 dzieci,

Aerobik – 20 pa ,

Sekcja pi ki siatkowej - 14 osób,

Sekcja pi ki koszykowej - 14 osób,

Sekcja tenisa sto owego - 20 osób,

Sekcja pi ki halowej – 16 osób,

Sekcja thai thi - 6 osób.

 Szachi ci, sekcje: pi ki koszykowej, siatkowej i tenisa sto owego organizowa y

turnieje dla dzieci i m odzie y podczas ferii zimowych, z okazji Dnia Dziecka,

Miko aja oraz podczas festynów i Do ynek.

    Dzia a si ownia, z której regularnie korzysta 12 osób. Du ym powodzeniem cieszy

si  kafejka internetowa, któr  w roku 2009 odwiedzi y 1804 osoby, rednio 150

osób miesi cznie.

Praca na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego przejawia a  si

tak e w organizacji wystaw prac plastycznych dzieci i m odzie y oraz wystaw prac

artystów amatorów. Zaprezentowanych zosta o 10 wystaw m. in. „Polacy na

Sybirze” ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej, Marzanny, Wystawa Wielkanocna

Wypieków Ludowych i Plastyki Obrz dowej, I owa w obiektywie, I owa na starych

widokówkach. Ju  po raz trzeci GCKiS zorganizowa o plener malarski, w którym

wzi o udzia  12 artystów amatorów i profesjonalistów. Prace poplenerowe, w

formie wystawy, mo na ogl da  przez ca y stycze .

Odby o si  12 konkursów, w których wzi o udzia  691 osób, g ównie dzieci i

odzie :  Lubuska Gala Taneczna, Lubuska Gala Teatralna, 54 Ogólnopolski

Konkurs Recytatorski, Konkurs na Wypieki Ludowe i Plastyk  Obrz dow

(wszystkie na szczeblu powiatowym), ponadto Spotkania Grup Kol dniczych i

Konkurs Fotografii Cyfrowej.

Trzykrotnie zorganizowane zosta y projekcje bajek i filmów dla dzieci, w

których wzi o udzia  53 maluchów. Prezentowali my nast puj ce tytu y:

„Madagaskar”, „Sezon na misia” oraz „Gdzie jest Nemo”.

W roku 2009 odby o si  29 koncertów i spektakli teatralnych w wykonaniu

zespo ów zawodowych, które  obejrza o 3255 osób. 16 razy muzycy Filharmonii

Zielonogórskiej wyst pili dla dzieci i m odzie y w formie lekcji umuzykalniaj cych.



W ka dej lekcji bra o udzia rednio 120 osób. Oko o 250 osób wys ucha o 3

koncertów odbywaj cych si  w ramach XII Letniego Festiwalu Muzyki Organowej i

Kameralnej I owa 2009. Odby y si  spektakle teatralne w wykonaniu aktorów Teatru

Lubuskiego. Dzieci obejrza y spektakl pt. „Sza aputki”, „Królowa niegu”, „Doktor

Dolittle i jego zwierz ta”, a doro li kabarety „Odin”, „S uchajcie”, „Hlynur”, „Wieczór

parodii i satyry” oraz pos uchali koncertów zespo u „Mytoz” i „Music trio”. Odby y si

tak e 3 spektakle z zakresu profilaktyki uzale nie  kierowane do dzieci i m odzie y.

W roku 2009 odby o si  11 koncertów amatorskich zespo ów

artystycznych ze szkó , których wys ucha y 1022 osoby. Wyst pili gimnazjali ci z

koncertem z okazji Dnia Nauczyciela, bo onarodzeniowym, uczniowie Szko y

Podstawowej z koncertem z okazji wi ta Niepodleg ci, przedszkolaki

zaprezentowa y umiej tno ci artystyczne. Odby o 7 imprez artystycznych w

wykonaniu zespo ów dzia aj cych w GCKiS, w których wzi o udzia  755 osób.

Wyst powa  teatr „To i owo”, wokali ci i akordeoni ci.

Pi  razy zespo y dzia aj ce w  Gminnym Centrum Kultury i Sportu wyjecha y do

agania na wyst py i konkursy.

W bie cym roku odby o si  25 ró nych form dzia alno ci rozrywkowo -

wypoczynkowej, w której uczestniczy o 2340 osób. By y to zabawy: Miko ajkowa

dla dzieci, walentynkowa i andrzejkowa dla doros ych, bale okoliczno ciowe,

dyskoteki i wesela. Sala koncertowa GCKiS udost pniana by a tak e na zabawy

noworoczne i andrzejkowe dla dzieci ze szkó  i przedszkoli z I owej.

Siedem razy Gminne Centrum Kultury i Sportu zorganizowa o imprezy poza

siedzib  placówki. Liczb  uczestników szacujemy na 2550 osób. Obok Do ynek,

Sylwestra, wi ta Niepodleg ci i Letniego Festiwalu Muzyki Kameralnej i

Organowej  GCKiS wspó organizowa o Dzie  Chemika.

Odbywa y si  odczyty, spotkania i inne formy aktywno ci. Spo ród 111 spotka ,

w których wzi o udzia  1279 osób, na szczególn  uwag  zas uguj : spotkanie

autorskie z pisarzem, wernisa e, szkolenia, spotkania okoliczno ciowe

organizowane przez ró ne instytucje w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w

owej. W GCKiS odbywa y si  tak e sesje Rady Miejskiej, 12, ze redni  liczb

uczestników 30 osób.

ród innych form dzia alno ci kulturalnej obs ugiwanych przez GCKiS nale y

wymieni  22 próby programów artystycznych zorganizowane przez szko y. Liczba



uczestników tych prób szacowana jest na 839 osób.

Poprzez przekazanie rodków finansowych b  nagród i upominków w roku 2008

dzia alno  kulturaln  wspar y przedsi biorstwa: Vitrosilicon, Intra, Bank

Spó dzielczy oraz lokalni przedsi biorcy i osoby prywatne.

Do udzia u w zabawach z okazji Dnia Dziecka i Miko aja zaproszone zosta y

dzieci ze wietlic wiejskich w Czernej, Koninie aga skim oraz Borowem. Autobus

zamówiony przez GCKiS przywióz  i odwióz  dzieci po wspólnej zabawie.

W wietlicy w Koninie aga skim odbywaj  si  zaj cia z wychowania fizycznego

uczniów „Ma ej Szko y”, lekcje umuzykalniaj ce i imprezy taneczne dla

mieszka ców organizowane przez Ko o Gospody . W Czernej odbywa y si

imprezy okoliczno ciowe oraz zabawa sylwestrowa. Organizatorami zabawy

sylwestrowej byli mieszka cy.

Z zaplanowanych na rok 2009 wydarze  kulturalnych zrealizowane zosta y

wszystkie imprezy.

W ramach posiadanych rodków Gminne Centrum Kultury i Sportu

doposa one zosta o w instrumenty muzyczne, zosta y odmalowane sale, wykonany

neon wietlny z nazw  placówki.

W roku 2010 dzia alno  kulturaln  rozpocz o 8 sekcji artystycznych oraz 5

sekcji sportowych. Na umow  zlecenie, lub o dzie o, w GCKiS zatrudnionych jest 9

instruktorów oraz informatyk. Na podstawie umowy o prac  zatrudnionych jest 6

osób, 3 osoby w pe nym wymiarze godzin, 1 osoba na ¾ etatu, 2 osoby na ½ etatu.


















