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PROTOKÓ   Nr XXXV/09

z sesji Rady Miejskiej w I owej
odbytej w dniu 16 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 o14 radnych) i otworzy  obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w I owej.

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

Nieobecni:
Czarnota Leszek

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

1) Adam Gliniak – Burmistrz
2) Roman Andzel – Sekretarz Gminy
3) Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy
4) Ma gorzata Ruli ska – Koordynator Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
5) Krzysztof Jarosz – Starosta aga ski
6) Piotr Kowalski – Kierownik Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej
7) Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego
8) Dariusz Nied wiecki – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
9) Agata Matusiak-Wojnicz – Radca Prawny Urz du Miejskiego w I owej
10) Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej

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. Informacja Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej O rodek Regionalny w Zielonej Górze nt.
projektu realizowanego w Gminie pn. „Gminne Forum Edukacji Finansowej w Gminie I owa”
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3. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.

4. Wyst pienie Starosty aga skiego w sprawie projektu uchwa y Rady Powiatu aga skiego o
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej w aganiu.

5. Przyj cie uchwa  w sprawie:
1) wyra enia opinii wobec projektu uchwa y Rady Powiatu aga skiego o likwidacji

Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej w aganiu- referuje Burmistrz
owej (Druk Nr 47);

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

owej przy ul. Nadrzecznej 11/32 – referuje Janusz Kaniecki, Podinspektor w Referacie
Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 48 str 1);

4) wysoko ci op at za us ugi komunalne o charakterze u yteczno ci publicznej – referuje
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 46 str 2);

5) zmieniaj ca uchwa  w sprawie uchwalenia Statutu Zak adu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w I owej – referuje Kierownik Referatu Organizacyjnego (Druk Nr 46 str
1);

6) zmieniaj ca uchwa  w sprawie utworzenia i nadania statutu Miejskiej Bibliotece
Publicznej w I owej – referuje Kierownik Referatu Organizacyjnego (Druk Nr 49 str 1);

7) uchwalenia Statutu Gminnego Zespo u Ekonomiczno-Administracyjnego Szkó  w I owej –
referuje Kierownik Referatu Organizacyjnego (Druk Nr 49 str 2);

8) podpisania umów partnerstwa pomi dzy gmin  I owa i partnerami niemieckimi z gminy
Gablenz – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 48 str 3).

4. Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Zako czenie XXXV 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   2 grudnia 2009r. do dnia 16 grudnia 2009r. i tak:

uczestniczy em w spotkaniu z przedstawicielami gminy Gablenz w punkcie konsultacyjnym
adzy monitoruj cej POWT, gdzie uzyskali my informacje dotycz ce dost pnych rodków i

mo liwo ci ich pozyskania dla odnowienia parków,
bra em udzia  w walnym zgromadzeniu yckiego Zwi zku Gmin – projekt gospodarki
odpadami jest w ostatniej fazie oceny, której fina  poznamy z pocz tkiem przysz ego roku,
podpisa em protokó  dotycz cy nieodp atnego przej cia przez Gmin  od Agencji
Nieruchomo ci Rolnych terenu wokó  osiedla mieszkaniowego w Czy ówku. Osobnym
dokumentem zwi zanym z t  spraw  jest umowa dotycz ca przekazania przez Agencj
rodków finansowych na modernizacj  przekazywanego terenu. Tre  tego dokumentu

odbiega a nieco od tej, która zosta a wypracowana w trakcie wcze niejszych spotka  z
Agencj ,  w zwi zku  z  tym przekaza em swoje  uwagi  do  Dyrektora  ANR w Zielonej  Górze  i
zosta y one uwzgl dnione,
w dniu 3 grudnia br Komisja Przetargowa przeprowadzi a ze skutkiem pozytywnym przetarg
na sprzeda  nieruchomo ci nie zabudowanej ozn. Dzia  nr 1180/4 w I owej przy ul.
Traugutta,
wyst pi em do rzeczoznawców maj tkowych z zapytaniem cenowym dotycz cym
wykonywania operatorów szacunkowych w roku 2010,
wyrazi em zgod  na wydzier awienie na cele rolne gruntu ozn. dzia  nr 740/4 w I owej przy
ul. Piaskowej (dzia ka po ona u zbiegu ulic Cmentarnej i Piaskowej),
pozytywnie zaopiniowa em podanie o kupno lokali mieszkalnych przy ul. aga skiej 38/4 i
przy ul. Pu askiego,
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negatywnie rozpatrzy em podania o kupno lokali mieszkalnych najemców z budynku przy ul.

aga skiej 10,
zakupiono 3 wiaty przystankowe, z czego zamontowano dwie w miejscowo ci Czerna i

aganiec, natomiast trzecia wiata jest przeznaczona do monta u przy ul. Dolanowo.

Zarz d Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze pozytywnie ustosunkowa  si  do wniosków o
postawienie wiaty przystankowej przy ul. Dolanowo w I owej oraz do zmiany oznakowania z
nazwami miejscowo ci „Czy ówek” i „I owa” na wysoko ci osiedla mieszkaniowego
Czy ówek. W zwi zku z tym zostan  przez Zarz d opracowane zmiany organizacji ruchu
maj ce na celu zamontowanie wiaty i wprowadzenia zmian z nazwami miejscowo ci,
wydano 13 za wiadcze  dotycz cych ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
wydano 2 decyzje o wyga ni ciu zezwole  na sprzeda  napojów alkoholowych z powodu
likwidacji punktów sprzeda y,
rozliczono dotacj  (5.000 z ) przyznan  w 2009 r. przez Wojewod  Lubuskiego na utrzymanie
i konserwacj  grobów wojennych na cmentarzu komunalnym w I owej do Lubuskiego Urz du
Wojewódzkiego Wydzia  Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Gorzowie Wlkp.,
10 grudnia podpisa em umow  na dowozy szkolne z terenu gminy I owa. Przewo nikiem

dzie Mechanika Samochodowa – Przewóz Osób Mieczys awa Maciejewskiego z Ruszowa,
który w przetargu nieograniczonym przedstawi  najkorzystniejsz  ofert  tj. 3,10 z  brutto za 1
km. Umowa zawarta zosta a na okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2011 roku,
10 grudnia br podpisa em umow  z Budownictwem Ogólnym i Drogowym „Halkow” z

agania na wykonanie modernizacji ul. Pu askiego (dojazd do SP i Gimnazjum) na kwot
15.610,08 z  brutto. Termin wykonania do 31 stycznia 2010 r.,
11 grudnia br dokonano odbioru ko cowego robót budowlanych zadania p.n. „Remont i
wyposa enie wietlicy wiejskiej w Czy ówku oraz zagospodarowanie przyleg ego do niej
terenu”. Wykonawc  robót by a Firma Budowlana „Buremo” Henryka Rzeszowskiego.
Warto  robót wynios a 192.223,79 z  brutto,
11 grudnia br wyda em 3 decyzje pracodawcom na dofinansowanie kosztów kszta cenia

odocianych pracowników. Dofinansowanie dotyczy o 3 m odocianych na ogóln  kwot
21.010,00 z ,
14 grudnia br dokonano odbioru monta u i uruchomienia klimatyzatorów w wietlicy wiejskiej
w Borowem. Wykonawc  robót by a Firma Polski Komfort z Legnickiego Pola. Koszt monta u
wraz z urz dzeniami wyniós  32.940,00 z  brutto. Do kosztów doliczona zostanie warto  robót
elektrycznych wykonanych przez elektryka pana Ryszarda Brzezickiego,
15 grudnia br Firma Budowlana „Buremo” Henryka Rzeszowskiego wykona a fundament pod
tzw. ma a architektur  – obelisk upami tniaj cy 65 rocznic  ewakuacji je ców wojennych
Stalagu Luft III w aganiu przy ul. Kolejowej 11 w I owej. Warto  robót wynios a 4.453,54 z
brutto,
zaopiniowa em pozytywnie lini  komunikacyjn  na trasie ary ul. U ska – Jankowa

aga ska – ary ul. U ska,
wyda em 17 za wiadcze  o przeznaczeniu dzia ki w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy i miasta I owa,
uczestniczy em w spotkaniu zorganizowanym przez Fundacj  Bory Dolno skie
w sprawie projektu z POWT Polska - Saksonia, „Szlak Historycznych Parków i Ogrodów po
obu stronach Nysy”
uczestniczy em w spotkaniu w sprawie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów
Rybackich.

Przewodnicz cy Komisji sta ych Rady Miejskiej z yli sprawozdania z pracy Komisji za okres
mi dzysesyjny.
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Ad. II pkt 2

Informacja Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej O rodek Regionalny w Zielonej Górze nt.
projektu realizowanego w Gminie pn. „Gminne Forum Edukacji Finansowej w Gminie I owa”
Pani Ma gorzata Ruli ska – Koordynator Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Poinformowa a, e mieszka cy gminy uczestnicz  w projekcie „Gminne Forum Edukacji Finansowej
w Gminie I owa” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki i
wspó finansowanym ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz, e idea projektu powsta a
przy wspó pracy z w adzami gminy i w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszka ców. Projekt
skierowany jest do mieszka ców oraz podmiotów. Mieszka cy Gminy I owa poprzez udzia  w
projekcie b  mogli podnie  poziom wiedzy w zakresie j zyka angielskiego oraz edukacji
finansowej, natomiast podmioty otrzymywa  b  wsparcie w postaci nieodp atnych szkole  z zakresu
ró nych róde  zewn trznego finansowania w tym m.in. funduszy europejskich, rodków fundacji
krajowych i zagranicznych oraz kredytowania i innych us ug bankowych. Planowana te  jest pomoc
dora na s ca przygotowaniu konkretnych projektów na rzecz rozwoju gminy i podmiotów w niej
dzia aj cych. Do projektu zg osi o si  wiele osób, poniewa  liczba miejsc jest ograniczona, zosta a
stworzona lista rezerwowa. Szkolenia ju  si  rozpocz y.

Ad. II pkt 3
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych
Nie zosta y zg oszone.

Ad. II pkt 4
Wyst pienie Starosty aga skiego w sprawie projektu uchwa y Rady Powiatu aga skiego o
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej w aganiu.
Pan Krzysztof Jarosz – Starosta aga ski
Poinformowa , e pierwsza uchwa a intencyjna Rady Powiatu aga skiego dotycz ca zamiaru
likwidacji szpitala podj ta w miesi cu czerwcu br. zosta a przez nadzór Wojewody uchylona z uwagi
na brak opinii zwi zków zawodowych. Do drugiej uchwa y Rady Powiatu aga skiego w sprawie
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej w aganiu podj tej w miesi cu
wrze niu br. Wojewoda mia  w tpliwo ci, czy wszystkie organizacje zwi zkowe reprezentatywne
wyrazi y opini  w tej sprawie. Organizacje zwi zkowe zapowiedzia y, e b  t  uchwa  skar . W
zwi zku z tym rysowa a si  perspektywa, e uchwa a zostanie uchylona.
Przedk adaj c trzeci projekt uchwa y w sprawie likwidacji SP ZOZ w aganiu wyst piono do
wszystkich zwi zków zawodowych  i do tych szczebla regionalnego i do tych szczebla centralnego i
ostateczn  tre  projektu uchwa y Radzie przedk adamy.
Wojewoda, co do tego projektu wst pnie wyrazi  ju  opini  pozytywn  bez uwag.
Przechodz c do za  projektu pan Starosta stwierdzi , e niewiele si  zmieni o od czasu ostatniego
spotkania z komisj , która w zakresie dzia ania ma sprawy zdrowia, poza tym, e Ministerstwo
Obrony Narodowej wyrazi o zgod  na przej cie szpitala oraz, e jest  upowa nienie dla dyrektora SP
ZOZ Szpitala 105 na zawarcie porozumienia o zasadach wspó pracy obu szpitali.
Pan Starosta poinformowa , e pewne rzeczy zostan  inaczej zorganizowane. Oddzia y szpitalne, które
si  dubluj  zostan  w aganiu tj. oddzia  wewn trzny, chirurgia. Przy oddziale chirurgicznym zostanie
utworzony pododdzia  urologiczny. Pozostanie równie  pulmonologia, ginekologia i po nictwo,
oddzia  pomocy dora nej, czyli w zasadzie wszystkie rodzaje dzia alno ci prowadzone na dzie
dzisiejszy przez szpital aga ski. Oddzia y b  bardziej wyspecjalizowane, bardziej doposa one i

 mia y szanse rozwoju. Podj te dzia ania maj  na celu likwidacj  struktury SP ZOZ, a nie miejsc
do leczenia. W bud ecie na 2010 rok s  przewidziane rodki w wysoko ci 1,2 mln z otych na
doko czenie remontu szpitala. Chodzi o dostosowanie (do wymaganych standardów) pi tej
kondygnacji na potrzeby szpitala i tam planuje si  umie ci  oddzia  wewn trzny z liczb ek 28 (w
tej chwili jest 16). Miejsce po oddziale wewn trznym zajmie pododdzia  urologiczny.
W bud ecie na przysz y rok równie  jest zaplanowane 80 tys. z  na wykonanie dokumentacji
technicznej na remont i przebudow  starego budynku oddzia u wewn trznego przy ul. Szprotawskiej,
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w którym na pewno b dzie pulmonologia, na parterze planowane jest umieszczenie  wszystkich
poradni, a  pozosta e dwie kondygnacje b dzie mo na wykorzysta  na cele rozwojowe szpitala.

W dniu dzisiejszym zosta a podpisana umowa na adaptacj  pomieszczenia po starej centralnej
sterylizatorni w szpitalu powiatowym na poradni  endoskopow , która b dzie s  do
ambulatoryjnego leczenia pacjentów, a tak e pacjentów leczonych w szpitalu. Podsumowuj c pan
Starosta zapewni , e nie b dzie zmniejszenia dost pno ci do wiadcze  medycznych, a wr cz
odwrotnie, szykuje si  rozszerzenie zakresu us ug, tak e o poradnie specjalistyczne. Na dzie
dzisiejszy w aganiu dzia a 7 poradni specjalistycznych, a szpital 105 ma tych poradni 16 i jest
sk onny wszystkie te poradnie uruchomi  w aganiu. W zwi zku z tym b dzie du o wi kszy wachlarz
us ug wiadczonych ambulatoryjnie.

Pani Anna Michalczuk – Radna
Zapyta a, czy nie wyst pi  dla nas zagro enia je li 105 szpital przestanie by  szpitalem wojskowym
oraz, czy jest przymiarka do utworzenia oddzia u geriatrii w aganiu.

Pan Starosta poinformowa , e nie by o adnych rozmów je li chodzi o utworzenie oddzia u geriatrii.
Obecnie taki oddzia  jest w szpitalu na Wyspie, powsta y w miejsce oddzia u neurologii. Natomiast
zostawiamy otwart  drog  do tego, aby mo na by o rozmawia  o ka dym oddziale, który b dzie
przede wszystkim potrzebny i nie b dzie przynosi  strat.
Je li chodzi o zagro enie, które wynika z ewentualnej likwidacji szpitala 105 to nie jest ono wielkie.
Obecnie w MON mówi si  o planowanej likwidacji 8 szpitali wojskowych w Polsce,  w tym 105 w

arach. Je eli szpital b dzie likwidowany to w taki sposób, aby ca y maj tek i wieloletni dorobek
zosta  przekazany innemu organowi prowadz cemu. Gdyby MON chcia  zlikwidowa  szpital 105 to
musia by go po czy  z jakim  innym SP ZOZ-em (móg by to by  SP ZOZ powiatowy aga ski, który
zostanie za ony tylko po to, eby by  powód do czenia SP ZOZ-u aga sko- arskiego z jak
struktur aga sk , aby Powiat aga ski móg  si  sta  organem prowadz cym dla tych po czonych
szpitali). Taka ewentualno  jest, ona jest sprawdzona pod wzgl dem prawnym i takie rozwi zanie
mo na b dzie zastosowa  w przypadku gdyby si  okaza o,  e szpital wojskowy b dzie zlikwidowany.

Pan Józef Brzezicki – Radny
Zapyta , jaka jest kondycja finansowa 105 szpitala oraz, czy je li nast pi likwidacja szpitala
wojskowego i my  przejmiemy ten szpitala ju  jako SP ZOZ aga ski to, czy ta powsta a jednostka nie

dzie generowa a pó niejszych d ugów.

Pan Starosta odno nie kondycji finansowej stwierdzi , e wynik jest dodatni. Nie obawia si , e
sytuacja finansowa szpitala po po czeniu b dzie gorsza. Standardy szpitala 105 przejd  na fili  w

aganiu, to b dzie zupe nie inny szpital, inaczej i lepiej zorganizowany. Ponadto zak adamy, e
rozstaniemy si  z cz ci  za ogi, nie z t  cz ci  medyczn  tylko z administracyjn . O tym kto b dzie
mia  prac  w szpitalu 105 b dzie decydowa  dyrektor Gaik. W zwi zku z tym szpital b dzie  mia
tak e ni sze koszty dzia alno ci ni  te, które obecnie ma nasz szpital w aganiu. Tak wi c nie ma si
czego obawia , jest to raczej ma o prawdopodobne.

Ma gorzata P kala – Radna
Zapyta a, czy tylko dyrektor Gaik b dzie mia  decyduj cy g os w przypadku zwolnie , czy po
remoncie starego budynku oddzia u wewn trznego jest szansa, eby wróci  do oddzia u
okulistycznego i laryngologicznego, których tam brakuje.

Pan Starosta wyja ni , e je li chodzi o pracowników administracyjnych to takie by o wst pne
za enie, e skoro istnieje administracja w szpitalu 105, to nie ma potrzeby, eby ta administracja
by a w naszym szpitalu. Chocia  tak do ko ca si  tego przeprowadzi   nie da dlatego, e kto  b dzie
musia  zajmowa  si  bie cym dozorem tak e w aganiu. Jak to faktycznie b dzie wygl da  teraz nie
wiemy. Pocz tkowo by a mowa o tym, e wszystkie panie salowe dostan  wypowiedzenia, natomiast
znajd  prac  w firmie, która w szpitalu 105 pe ni us ugi w zakresie utrzymania czysto ci. Na dzisiaj
dyrektor Gaik rozwa a nawet mo liwo  tak , aby zatrudni  panie salowe bezpo rednio u siebie i nie
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dawa  im wypowiedzenia, ale jakie rozwi zanie wybierze dyrektor Gaik trudno powiedzie .

Na dzie  dzisiejszy nale y liczy  si  z tym, e b  zwolnienia 100% w administracji. Je eli
zwolnienia b  dotyczy  niewielkiej grupy osób, b dziemy si  wtedy cieszy , ale na dzisiaj nie
mo na obieca  ludziom, e wszyscy b  mie  na pewno prac .
Co do okulistyki i laryngologii dzisiaj mo na odpowiedzie  tak jak w przypadku geriatrii, e b dzie
szykowana baza dla nowych oddzia ów i te mo liwo ci b  rozwa ane w zale no ci od potrzeb.
Obecnie mo na by  dobrej my li i liczy , e te oddzia y pojawi  si  tak e w aganiu.

Pan Marek Sawicki – Radny
Podkre li , e standardy leczenia szpitala 105 zna i okre la je jako mierne. Nie ma zdania co do
szpitala w aganiu.  Z przedstawionej informacji wynika, e czenie szpitali spowoduje utrzymanie
szpitala w aganiu. Zauwa , i  wydaje si , e d ug powsta y w szpitalu w aganiu czy si  z du ym
remontem przeprowadzanym w ostatnim czasie.

Pan Starosta poinformowa , e Rz dowy Plan B pozwala na odd enie szpitala. Kilka razy sytuacja
finansowa szpitala powiatowego by a tak powa na, e grozi o nam wej cie komornika. Dora nie z
dnia na dzie  Zarz d Powiatu przeznaczy  raz 300 tys. z , raz 400 tys. z  na sp at  najpilniejszych
zobowi za  po to, eby sp aci  wierzycieli, aby nie dopu ci  do wej cia komornika, bo to by oby
najwi kszym zagro eniem. Wyja ni , e zad enie, które jest obecnie w tym szpitalu nie jest
zwi zane z inwestycjami. Dlatego, e kredyt inwestycyjny w wysoko ci 12 mln z  zaci gn  Powiat.
Natomiast sam szpital za por czeniem Powiatu zaci gn  kredyt te  12 mln z , ale na restrukturyzacj
(program naprawczy) i to jest najwi ksza cz  16 milionowego d ugu, który ma szpital. W zwi zku z
tym nie chodzi o d ug inwestycyjny ci cy na szpitalu, tylko o d ug, który zosta  zaci gni ty po to,
aby zrealizowa  program naprawczy w oparciu o ustaw  z 2005 roku. Jak wida  propozycji naprawy
sytuacji w s bie zdrowia by o bardzo du o. Jednego razu odd  Rz d, innego razu same
samorz dy. Jednak sytuacja wraca a do punktu wyj cia, czyli do tego, e szpital by  zad ony i nie
radzi  ju  sobie z obs ug . Dlatego powsta  pomys  na po czenie ze 105 szpitalem, który jest du ym
szpitalem i takich problemów nie ma. Na pewno nie jest to próba rozwi zania wszystkich problemów
w s bie zdrowia, o których pan radny mówi , e szpital arski 105 ma taki poziom leczenia, e lepiej
si  tam nie znale , a jeszcze gorzej znale  si  w tym momencie w szpitalu aga skim. Na razie
rozwi zujemy tylko te problemy, by miejsca do leczenia nie znikn y z agania.

Pan Zygmunt Sygnowski – Radny
Zapyta , czy po 2 – 3 latach funkcjonowania na nowych zasadach nie b dzie zagro enia, e oddzia
wewn trzny i chirurgia b  przeniesione do ar.

Pan  Starosta  stwierdzi ,  e  na  pewno  nie  grozi  to  nam  w  przypadku  chirurgii.  Dlatego,  e  baza
sprz towa chirurgii w aganiu jest nieporównywalna, raczej w tej chwili ordynator chirurgii w arach
obawia si , eby nie dosz o do zmniejszenia rangi tego oddzia u. Natomiast je li chodzi o oddzia
wewn trzny to teoretycznie taka mo liwo  istnieje, ale dopóki system kontraktowania b dzie
przypisany do miejsca, w którym wiadczenie na by  dokonywane to nie grozi nam likwidacja
oddzia u.

Pani Ma gorzata P kala – Radna
Zapyta a, czy 105 szpital jest w stanie przyj  pacjentów w czasie, kiedy oddzia y w aganiu b
przekszta cane, czy maj  odpowiedni  baz  lokalow .

Pan Starosta odpowiedzia , e takiego zagro enia nie ma, e cokolwiek stanie si  z pacjentem, który
trafi do szpitala.

Pan Czes aw D browski – Radny
Skoro nie ma jeszcze decyzji o po czeniu szpitali, na jakim poziomie z NFZ s  prowadzone rozmowy
odno nie kontraktów na 2010 rok.
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Pan Starosta poinformowa , e w przypadku agania NFZ b dzie aneksowa  umow , która ko czy si
31 grudnia tego roku, a pó niej b dzie cesja na rzecz 105 szpitala, jest to dopuszczalne z punktu
widzenia prawa. Je li chodzi o wysoko  kontraktu to jest zupe nie nowa sprawa. Sytuacja NFZ nie
jest dobra i musimy si  liczy  z tym, e kontrakt na ca y szpital aga ski b dzie mniejszy o oko o 800
tys. z , z tego najwi ksz  cz  (ok. 700 tys. z ) b dziemy mie  obni ony na ginekologi   (oddzia
zabiegowy nie spe nia  swojej funkcji). W skali ca ego województwa wszystkie oddzia y
ginekologiczne, w których leczono nie zabiegowo a ambulatoryjnie (zachowawczo) zosta y okrojone o

 cz , która w kontrakcie przypada a na leczenie zachowawcze. Kontrakt na chirurgii zmniejszony
jest  o  10%  i  na  oddziale  wewn trznym.  Natomiast  na  pulmonologii  o  12  %  wzrós .  Na  dzisiaj
podpisane s  tylko protoko y z uzgodnie  negocjacji, aneksy nie s  jeszcze podpisane.

Pan Miros aw Wdowiak – Przewodnicz cy Rady Miejskiej
Wskaza , e pan Starosta wspomnia  o tym, e Zarz d Powiatu liczy na odd enie 12 mln z   i zapyta
kto przejmie pozosta a kwot  d ugu tj. 4 mln z otych.

Pan Starosta odpowiedzia , e Starostwo przejmuje ca y d ug, zak ada, e dostanie dotacj  celow  na
rozwój struktury z Ministerstwa Zdrowia, która wyniesie 13 mln, a na pozosta e 3 mln b dzie si
ubiega  o korzystn  po yczk  z BGK, takie s  za enia.

Ad.II pkt 5
Przyj cie uchwa  w sprawie:

1) wyra enia opinii wobec projektu uchwa y Rady Powiatu aga skiego o likwidacji
Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej w aganiu

Pan Adam Gliniak – Burmistrz
Podkre li , e decyzja wymaga wiele odwagi i determinacji, eby t  drog  poprowadzi
przekszta cenie SP ZOZ-u dlatego proponuje, aby radni w pierwszej kolejno ci rozpatrzyli uchwa
pozytywn  w tej kwestii.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.
Pan Starosta podzi kowa  za poparcie inicjatywy i wyra enie pozytywnej opinii o tym projekcie.
Pan Burmistrz korzystaj c z obecno ci pana Starosty w obradach sesji równie  podzi kowa  za dobr
dotychczasow  wspó prac .

2) zmian bud etu Gminy I owa na 2009 r.
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y.
Na zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 rozdzia  60016 § 6050 o kwot  94.351 z  sk ada si  :
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. „ Poprawa bezpiecze stwa ruchu drogowego poprzez
przebudow  ul. Ogrodowej nr 101114F w I owej” o kwot  106.612 z
- wprowadzenie do bud etu zadania pn. „ Wiaty przystankowe wraz z transportem i monta em” w
kwocie 12.261 z .
Zmniejszeniu planu wydatków dotycz cych przebudowy ul. Ogrodowej towarzyszy zmniejszenie
prognoz dochodów w dziale 600 rozdzia  60016 § 6330 tj. dotacji celowej z bud etu pa stwa  o kwot
52.755 z  jako ród a wspó finansowania ww. zadania.

Zmniejszenie planu wydatków o kwot  73.459 z   na zadaniu pn. „Modernizacja placówki Przedszkola
Miejskiego w I owej” w dziale 801 rozdzia  80104   sk ada si  ze zmniejszenia:
- § 6050 o kwot    5.319 z ,
- § 6059 o kwot  29.190 z ,
- § 6058 o kwot  38.950 z ,
Zmniejszeniu planu wydatków na § 6058 towarzyszy zmniejszenie prognoz dochodów o kwot  31.926

 w dziale 801 rozdzia  80104 § 6208 tj. dotacji rozwojowej, jako ród a wspó finansowania zadania,
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pozosta a kwota tj.7.024z , która ulega zmniejszeniu na § 6058 by a zaplanowana do sfinansowania
rodkami w asnymi.

Zwi kszenie prognoz dochodów o kwot  100 z  w dziale 852 rozdzia  85214 § 2910 wi e si  ze
zwrotem do bud etu gminy zasi ku pobranego w 2008 roku, przedmiotowemu zwi kszeniu odpowiada
zwi kszenie planu wydatków w dziale 852 rozdzia  85214 § 2910 o kwot  100 z .

Zwi kszenie prognoz dochodów w dziale 921 rozdzia  92109 §§ 0750,0970 o kwot  255 z  dotyczy
wprowadzenia do bud etu rodków finansowych wypracowanych przez So ectwo Borowe, co
powoduje zwi kszenie planu wydatków w dziale 921 rozdzia  92109 §§ 4260, 4300 o kwot  255 z
Ponadto w ramach rodków przeznaczonych na wydatki jednostek pomocniczych  zostaj  przesuni te
rodki z dzia u 921 rozdzia  92109 § 4210 w kwocie 1.249 z  do dzia u 900 rozdzia  90095 § 4210 w

kwocie 270 z  i dzia u 010 rozdzia  01041 § 6050 w kwocie 979 z , czemu towarzyszy odpowiednio
zmniejszenie i zwi kszenie planu wydatków.
Na zadaniu pn. „ Remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej w Czy ówku oraz zagospodarowanie
przyleg ego do niej terenu” zostaje dodatkowo zwi kszony plan wydatków w dziale 010 rozdzia
01041 § 6050 o kwot  286 z , w § 6059 o kwot  805 z , oraz zmniejszony plan wydatków w § 6058 o
kwot  2.090 z .
Na ww. zmniejszenie sk ada si  zmniejszenie przychodów z tytu u po yczki na wyprzedzaj ce
finansowanie o kwot  3.000 z  i zwi kszenie finansowania rodkami w asnymi o kwot  910 z .
W wyniku ww. zmian finansowanie rodkami w asnymi na przedmiotowym zadaniu zwi ksza si  o
kwot   2.980 z  w tym rodki jednostki pomocniczej 979z .
Zostaje wprowadzone do bud etu   zadanie,  „ Budowa boisk  Orlik w I owej” przy ul. Piaskowej
czemu towarzyszy zwi kszenie planu wydatków w dziale 926 rozdzia  92601 § 6050 o kwot  1.000 z .

Zostaje zmniejszony plan wydatków na wniosek Kierownika O rodka Pomocy Spo ecznej ogólnie na
kwot  56.238 z  w tym:

- rozdzia  85214 o kwot   40.000 z ,
- rozdzia  85215 o kwot   10.157 z .
- rozdzia  85219 o kwot   6.081 z .

Zostaje zmniejszony plan wydatków w dziale 700 rozdzia  70005 § 4300 na zadaniu dotycz cym
wyceny nieruchomo ci o kwot   16.008 z .

Zostaje zwi kszony plan wydatków w dziale 900 rozdzia  90015 §§ 4260, 4270 o kwot  46.000 z  w
zwi zku z zabezpieczeniem rodków zwi zanych z o wietleniem ulic, placów, dróg.

W wyniku dokonanych zmian ró nica  pomi dzy zmniejszeniem planu wydatków i zmniejszeniem
prognoz dochodów wynosi 67.002 z , co pozwala
zmniejszy  przychody  z tytu u kredytów i po yczek o kwot  67.000 z  w tym :

- kredyt na wspó finansowanie  zadania pn. „ Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i
Gimnazjum w I owej o kwot  64.000 z ,

- po yczka z bud etu pa stwa  na wyprzedzaj ce finansowanie kosztów kwalifikowanych
ponoszonych na realizacj  operacji pn.” Remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej w
Czy ówku oraz zagospodarowanie przyleg ego do niej terenu.” o kwot  3.000 z .

oraz zwi kszy  rozchody o kwot  2 z .
osowanie uchwa y:

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

3) Wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w
owej przy ul. Nadrzecznej 11/32

Pan Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej omówi  projekt uchwa y.
W zwi zku z tym, e ZGKiM  w ci gu ostatnich 5 lat nie ponosi adnych nak adów na ten lokal
proponowana jest bonifikata w wysoko ci 85%.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.
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4) Wysoko ci op at za us ugi komunalne o charakterze u yteczno ci publicznej
Pan Dariusz Nied wiecki – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej omówi  projekt uchwa y.
Wyja ni , e stawki op at zosta y zaproponowane w oparciu o kalkulacje przedstawione przez ZGKiM.

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

5) Zmieniaj ca uchwa  w sprawie uchwalenia Statutu Zak adu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w I owej

Pani Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego omówi a projekt uchwa y.
Wskaza a na konieczno  dokonania kolejnych zmian w statucie ZGKiM w I owej. Maj  one na celu
dostosowanie jego zapisów do obowi zuj cego prawa.

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

6) Zmieniaj ca uchwa  w sprawie utworzenia i nadania statutu Miejskiej Bibliotece
Publicznej w I owej

Pani Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego omówi a projekt uchwa y.
Omówi a  konieczno  niezb dnych  zmian  Statutu  Biblioteki  w  zwi zku  ze  zmian  ustawy  o
rachunkowo ci. Zmiana zapisów statutu umo liwi dokonanie stosownych zmian organizacyjnych w
funkcjonowaniu Biblioteki.

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

7) Uchwalenia Statutu Gminnego Zespo u Ekonomiczno-Administracyjnego Szkó  w I owej
Pani Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego omówi a projekt uchwa y.
Poinformowa a, e projekt nowego statutu jest wynikiem zmian w przepisach prawnych, maj cych
wp yw na brzmienie dotychczasowego statutu. Ze wzgl du na konieczno  gruntownych zmian
zapisów proponuje si  podj cie uchwa y z nowym brzmieniem Statutu. m.in. zmiany w ustawie o
rachunkowo ci wymuszaj  niezb dne zmiany, wr cz nowe brzmienie. Proponowany statut ogranicza
prowadzenie scentralizowanej obs ugi jedynie do jednostek o wiatowych (szko y, przedszkola i
gimnazjum), co b dzie zgodne z ustaw  o systemie o wiaty, która dopuszcza tworzenie i
funkcjonowanie takich jednostek jak GZEAS dla obs ugi wskazanych w ustawie jednostek.

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

8) podpisania umowy partnerstwa pomi dzy gmin  I owa i niemieck  gmin  Gablenz
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y. Poinformowa , e po uzgodnieniach z
partnerem niemieckim ustalono, e ze wzgl du na du y zakres projektu w stosunku do rodków
finansowych przewidzianych na ten cel z Programu Operacyjnego, zasadnym jest podzielenie projektu
w taki sposób, aby mo na by o czyni  starania o dofinansowanie z kilku dzia  w ramach dziedzin:
turystyka i dzia alno  uzdrowiskowa, rodowisko naturalne.
Ponadto ustalono, e sk adane projekty nie b  posiada  wspólnego finansowania ze wzgl du na
koszty obs ugi bankowej oraz ryzyko zmian kursu euro, co ma niebagatelne znaczenie w obecnej
sytuacji gospodarczej panuj cej na rynku europejskim. Z tego te  wzgl du ulega zmianie
dotychczasowa tre  porozumienia i w jego miejsce b  wprowadzone cztery odr bne projekty, które

 sk adane oddzielnie.
osowanie uchwa y:

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

Ad. II pkt 4
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Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej
za przyj ciem protoko u g osowa o – 13 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 1 (J.Rodak)

Ad. II pkt 5
Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Nie zosta y zg oszone.

Burmistrz podzi kowa  pani Ma gorzacie Ruli skiej za szczególne zaanga owanie i pomoc w
realizacji projektu pn. „Gminne Forum Edukacji Finansowej w Gminie I owa”. Jednocze nie
Burmistrz przypomnia  o bardzo du ym wk adzie pracy pani Ruli skiej podczas stara  o pozyskanie
rodków z Funduszu Phare na wykonan  inwestycj  wodno-kanalizacyjn  w Gminie I owa. Z tego

wzgl du nale  si  Jej szczególne podzi kowania z yczeniami dalszej owocnej wspó pracy.

Ad.II pkt 6
Wobec  wyczerpania si   porz dku  obrad  Pan Miros aw Wdowiak - Przewodnicz cy Rady   Miejskiej
zamkn   obrady XXXV 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. 1630

Protoko owa a:

Maria Soko owska


