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PROTOKÓ   Nr XXX/09
z sesji Rady Miejskiej w I owej
odbytej w dniu 27 lipca 2009 r.

 w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w I owej

Pan Przewodnicz cy Rady na podstawie listy obecno ci stwierdzi  prawomocno  obrad (na 15
radnych w sesji uczestniczy o13 radnych) i otworzy  obrady XXX sesji Rady Miejskiej w I owej.

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

Nieobecni:
      Michalczuk Anna
      P kala Ma gorzata

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) Agata Matusiak-Wojnicz – Radca Prawny Urz du Miejskiego w I owej
4) Piotr Kowalski – Kierownik Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej
5) Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego
6) Dariusz Nied wiecki – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

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

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

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

2. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.

3. Przyj cie uchwa  w sprawie:
1) wyra enia zgody na przyj cie do gminnego zasobu nieruchomo ci, nieruchomo ci

Agencji  Nieruchomo ci  Rolnych  –  referuje  J.  Kaniecki,  Podinspektor  w  Referacie
Gospodarki Komunalnej

2) sprostowania b du w uchwale Nr 231/5/XXV/09 Rady Miejskiej w I owej z dnia 4 marca
2009 r. zmieniaj cej uchwa  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych – referuje
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej



2
3) zmieniaj ca uchwa  w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych – referuje

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
4) programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy

owa – referuje Sekretarz Gminy
5) wyra enia opinii wobec projektu uchwa y Rady Powiatu aga skiego o likwidacji

Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej w aganiu – referuje Burmistrz
owej

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

Pan Adam Gliniak – Burmistrz
Zg osi  wniosek o wprowadzenie do porz dku obrad projektu uchwa y w sprawie wyra enia zgody na
przyst pienie do stowarzyszenia ycka Lokalna Grupa Rybacka.

osowanie wniosku:
za przyj ciem g osowa o – 13 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 0

osowanie porz dku obrad po zmianach:
za przyj ciem – 13 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  - 0

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 23 czerwca 2009r. do dnia 27 lipca 2009r. i tak:

w dniu 24 lipca br. podpisa em umowy na dofinansowanie w ramach Lubuskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego:

- budowy hali sportowej w wysoko ci 3,833 mln z otych,

- remontu przedszkola w wysoko ci 140 tys. z otych,

jeste my równie  na li cie indykatywnej z projektem „uzbrojenie strefy Aktywno ci
Gospodarczej przy autostradzie A-18”, a wi c mamy bardzo du e szanse na otrzymanie dotacji
bez konkursu w kwocie 3,73 mln z otych (ca kowity koszt 7,47 mln z otych),

do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zosta y z one wnioski na dofinansowanie
budowy wodoci gów w Jankowej ag., aga cu i Czy ówku. Czekamy jeszcze na pozwolenie
na budow  pod lini  kolejow  w Jankowej ag. i rozpiszemy przetarg na realizacj  tego
zadania,

uczestniczy em w spotkaniu z przedstawicielami gminy niemieckiej Kromlau w sprawie
stworzenia wspólnego projektu rewitalizacji parków u nas i w gminie niemieckiej, by
skorzysta  z programu wspó pracy transgranicznej Polska – Saksonia,

22 czerwca br. podpisa em umow  na wykonanie projektu budowlanego wewn trznej instalacji
gazowej dla zasilania kot owni gazowej i nagrzewnic gazowych w sali gimnastycznej w
ramach zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej”.
Koszt opracowania 8.052 z  brutto,
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13 lipca br. zosta y przeprowadzone egzaminy dla nauczycieli ubiegaj cych si  o awans na
stopie  nauczyciela mianowanego. Egzamin zda y trzy nauczycielki ze Szko y Podstawowej w

owej: z j zyka polskiego, matematyki i wychowania fizycznego,

15 lipca br. podpisa em o wiadczenie o wyra eniu gotowo ci przyst pienia do pilota owego
programu „Ucze  na wsi – pomoc w zdobywaniu wykszta cenia przez osoby niepe nosprawne
zamieszkuj ce gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”,

17 lipca br. wyst pi em z wnioskiem do Lubuskiego Kuratora O wiaty o dofinansowanie w
kwocie ok. 19.300 z  na wyp at  dla pracodawców, którzy z yli wnioski i spe nili warunki
konieczne do uzyskania dofinansowania. Wnioski z o trzech pracodawców a
dofinansowanie dotyczy 4 m odocianych.

Pan Burmistrz zapozna  radnych w wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. o
zwolnienie z obowi zku zap aty podatku od nieruchomo ci za II pó rocze 2009 r. z uwagi na
ograniczon  kwot  wydatków Policji na 2009 rok, co wymusza konieczno  podejmowania dzia
oszcz dno ciowych.

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

Ad. II pkt 2
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych

Pan Miros aw Wdowiak – Przewodnicz cy Rady Miejskiej
Zg osi  notoryczne niszczenie chodnika przy ul. Ogrodowej (na wprost wjazdu do bazy magazynowej
skupu metali).

Ad.II pkt 3
Przyj cie uchwa  w sprawie:

1) Wyra enia zgody na przyj cie do gminnego zasobu nieruchomo ci, nieruchomo ci
Agencji Nieruchomo ci Rolnych

Pan Dariusz Nied wiecki – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Omówi  projekt uchwa y i poinformowa , e uchwa a dotyczy przyj cia nieruchomo ci ozn. dzia kami
nr 7/40 i nr 788 po onych w m. Czy ówek gm. I owa. Przyj cie tego terenu ma na celu m.in.
zagospodarowanie terenu. Ponadto p. Nied wiecki zg osi  wniosek o dopisanie w § 1 projektu uchwa y
jeszcze jednej dzia ki ozn. Nr 7/28.

osowanie wniosku:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Wniosek zosta  przyj ty jednog nie.

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

2) Sprostowania b du w uchwale Nr 231/5/XXV/09 Rady Miejskiej w I owej z dnia 4 marca
2009 r. zmieniaj cej uchwa  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Pan Dariusz Nied wiecki – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej omówi  projekt uchwa y.
Wyja ni , e zmiana polega na zast pieniu wyrazu: „164/3/XXXVII/02” wyrazem:
„164/3/XXVIII/02”.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 12 radnych (p.J.Brzezicki by  nieobecny podczas g osowania).
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

3) Zmieniaj ca uchwa  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Pan Dariusz Nied wiecki – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej omówi  projekt uchwa y.
Poda , e zmiana ma na celu uregulowanie stanu dróg gminnych w rejonie ulicy Ogrodowej, gdzie
obecnie prowadzony jest remont.
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osowanie uchwa y:

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

4) Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy
owa

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y. Wskaza  na warunki otrzymania
dotacji. Wyja ni , e celem wprowadzenia tej uchwa y jest propagowanie budowy oczyszczalni
przydomowych. Poniewa  komisja rewizyjna uzna a, e likwidacja istniej cego zbiornika
bezodp ywowego nie jest konieczna, gdy  po trwa ym jego od czeniu i dok adnym oczyszczeniu, taki
zbiornik  mo e  by  wykorzystywany do innych celów np. zbieranie wód opadowych.

Komisja zwróci a uwag  równie  na wysoko  dotacji i proponuje udzielanie dotacji w wysoko ci
1500 z  dla budynku jednorodzinnego, 1500 z  + 300 z  na drugi i nast pny samodzielny lokal
mieszkalny w budynkach wielorodzinnych. Poruszone przez komisj  kwestie wymagaj  dokonania
kilku zmian w projekcie uchwa y.
Pan Marek Sawicki – Przewodnicz cy Komisji Rewizyjnej podtrzyma  wnioski, w zwi zku z tym
przyst piono do g osowania poszczególnych zmian.

Pierwsza zmiana w § 4. ust. 2. pkt 1):
- zapis w projekcie uchwa y: „1) wymagana jest pisemna zgoda wszystkich wspó cicieli na
lokalizacj , posadowienie, instalacj  i u ytkowanie przydomowej oczyszczalni cieków oraz na
likwidacj  istniej cego zbiornika bezodp ywowego (o ile taki istnia  na terenie nieruchomo ci),”
- zast pi  nowym brzmieniem o tre ci: „1) wymagana jest pisemna zgoda wszystkich wspó cicieli
na lokalizacj , posadowienie, instalacj  i u ytkowanie przydomowej oczyszczalni cieków oraz na
likwidacj   zbiornika bezodp ywowego lub trwa e jego od czenie po dok adnym oczyszczeniu (o
ile taki istnia  na terenie nieruchomo ci),”

osowanie wniosku:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Wniosek zosta  przyj ty jednog nie.

Druga zmiana: w § 9. ust. 2. i ust. 3:
- zapis w projekcie uchwa y: § 9. ust. 2. „Ustala si  kwot  dotacji do budowy przydomowych
oczyszczalni cieków w wysoko ci 1500 z otych na ka  nieruchomo , o której mowa w ust. 1, z
zastrze eniem ust. 3.”
- zast pi  nowym brzmieniem o tre ci: „2. Ustala si  kwot  dotacji do budowy przydomowych
oczyszczalni cieków w wysoko ci 1500 z otych na ka jednolokalow nieruchomo , o której
mowa w ust. 1, z zastrze eniem ust. 3.”
- oraz  zapis w projekcie uchwa y w ust.3. „ czna kwota dotacji nie mo e wynosi  wi cej ni  50%
ca kowitych kosztów budowy przydomowej oczyszczalni cieków.”
- zast pi  nowym brzmieniem o tre ci: „3. Je eli przydomowa oczyszczalnia cieków b dzie
pod czona do wi cej ni  jednego lokalu przeznaczonego do zamieszkania, kwota dotacji zostaje
powi kszona o 300 z otych na ka dy lokal powy ej jednego. czna kwota dotacji nie mo e
wynosi  wi cej ni  50% ca kowitych kosztów budowy przydomowej oczyszczalni cieków.”

osowanie wniosku:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Wniosek zosta  przyj ty jednog nie.

Trzecia zmiana w § 11. ust. 1. i ust. 2. pkt 9):
- zapis w projekcie uchwa y ust.1. o tre ci: „Dotacja udzielana jest jednorazowo na podstawie
sporz dzonego protoko u stwierdzaj cego zako czenie budowy oraz likwidacj  istniej cego zbiornika
bezodp ywowego (o ile taki istnia  na terenie nieruchomo ci) i przedstawienia rozliczenia
finansowego, o którym mowa w § 10 ust. 1.”
- zast pi  nowym brzmieniem o tre ci: „1. Dotacja udzielana jest jednorazowo na podstawie
sporz dzonego protoko u stwierdzaj cego zako czenie budowy oraz likwidacj  zbiornika
bezodp ywowego lub trwa e jego od czenie po dok adnym oczyszczeniu (o ile taki istnia  na



5
terenie nieruchomo ci) i przedstawienia rozliczenia finansowego, o którym mowa w § 10 ust. 1.”
- zapis w projekcie uchwa y w ust.2. pkt 9) o tre ci: „nie usuni cia lub nienale ytego usuni cia
dotychczas u ywanej instalacji do gromadzenia lub usuwania nieczysto ci p ynnych,”
- zast pi  nowym brzmieniem o tre ci: „9) nie wy czenia dotychczas u ywanej instalacji do
gromadzenia lub usuwania nieczysto ci p ynnych (likwidacja zbiornika bezodp ywowego lub
trwa e jego od czenie po dok adnym oczyszczeniu),”

osowanie wniosku:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Wniosek zosta  przyj ty jednog nie.

Konsekwencj  zg oszonych wniosków jest konieczno  dokonania kolejnych zmian i tak:
- w § 3. w pkt 6 zapis „ wybudowana przydomowa oczyszczalnia cieków b dzie jedynym
urz dzeniem s cym do unieszkodliwiania nieczysto ci p ynnych (dotychczasowe urz dzenia

ce do gromadzenia lub odprowadzania nieczysto ci p ynnych b  zlikwidowane), uzupe ni  o
wyrazy: „lub trwale od czone po dok adnym oczyszczeniu),”

osowanie wniosku:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Wniosek zosta  przyj ty jednog nie.

- w Za czniku nr 3 do uchwa y litera c),  zapis w projekcie uchwa y: „zg oszenie zako czenia budowy
przydomowej oczyszczalni cieków i usuni cia zbiornika bezodp ywowego zosta o dokonane”: przed
wyrazami „zosta o dokonane” dopisa  wyrazy: „lub trwa e jego od czenie po dok adnym
oczyszczeniu”.

osowanie wniosku:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Wniosek zosta  przyj ty jednog nie.

Pan Józef Brzezicki – Radny
Zg osi  wniosek o dodanie w § 3 projektu uchwa y pkt 10) o tre ci: „nie zalegaj  w podatkach i
op atach lokalnych na rzecz Gminy I owa.”

osowanie wniosku:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Wniosek zosta  przyj ty jednog nie.

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

5) 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
Poinformowa , e Rada Powiatu aga skiego podj a uchwa  intencyjn  w sprawie likwidacji
Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej w aganiu, przedk adaj c jednocze nie do
zaopiniowania ostateczny projekt uchwa y o likwidacji SP ZOZ w aganiu do zaopiniowania
wszystkim radom, na terenie których mieszka cy s  obs ugiwani przez SP ZOZ w aganiu  zgodnie z
jego statutem. W zwi zku z tym projekt uchwa y Rady Powiatu aga skiego wraz z uzasadnieniem
trafi  do nas i by  omawiany w obecno ci p. Starosty na posiedzeniu komisji do spraw publicznych.
Przewodnicz cy komisji p. Cz. D browski w sprawozdaniu z pracy komisji szczegó owo przedstawi
wszystkie argumenty. W zwi zku z wyja nieniami jakie komisja uzyska a zosta  wyci gni ty wniosek,
aby przed  Radzie projekt uchwa y, w którym wyra ony by by pozytywny stosunek do podj tych
dzia  przez Rad  Powiatu z zastrze eniem, e powinien si  równie  w uchwale znale  cytat
mówi cy o tym, e nie pogorszy si  stan opieki zdrowotnej na terenie powiatu. W podj tych
dzia aniach przez Rad  Powiatu  chodzi g ównie o odd enie SP ZOZ, gdy  dalsze jego
funkcjonowanie w takiej strukturze w jakiej jest w najbli szym czasie mo e doprowadzi  do likwidacji
z przyczyn ekonomicznych.

osowanie uchwa y:
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w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych
za przyj ciem uchwa y g osowa o – 10 radnych
przeciw – 2 (J.Brzezicki, L.Czarnota)
wstrzymuj cych si  – 1 (Z.Sygnowski)

6) Wyra enia zgody na przyst pienie do stowarzyszenia ycka Lokalna Grupa Rybacka
Pan Adam Gliniak – Burmistrz
Wyja ni , e musi by  powo ana,  tzw. Lokalna Grupa Rybacka, eby móc uzyska  z Europejskiego
Funduszu Rybackiego wsparcie finansowe. Stowarzyszenie b  tworzy  gminy i przedsi biorcy,
którzy prowadz  dzia alno  w sektorze rybo ówstwa. Na wniosek Urz du Marsza kowskiego w
Lubsku odby o si  zebranie 14 gmin, które mog yby w rejonie tak  grup  ryback  utworzy . W
naszym województwie jest planowane utworzenie pi ciu takich grup rybackich i my do jednej z nich
mo emy nale . Wst pnie na tym zebraniu Grupa ta zosta a nazwana yck .
Szacuje si , e rozpocz cie dzia alno ci Lokalnej Grupy Rybackiej b dzie si  wi za o z kosztami
rz du 2-3 tys. z otych. Burmistrz poinformowa  równie , e Gmina mo e uzyska  jeszcze dodatkowe
rodki, je eli w strategii rozwoju obszaru rybackiego znajd  si   zadania zwi zane np. z rozwojem

turystyki albo zwi kszeniem atrakcyjno ci turystycznej gmin na terenie, których te grupy dzia aj .
Jednym z zada  tego funduszu jest to, aby zmieni  struktur  zatrudnienia w rybo ówstwie, eby osoby,
które s  zatrudnione w rybo ówstwie mog y poprzez rozwój np. turystyki znale  zatrudnienie w
innych dzia ach gospodarki. St d te  jest mo liwo  dofinansowania zada  Gminy w tym zakresie.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 13 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 – 12 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 1 (M.Sawicki)

Ad. II pkt 5
Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Pan Adam Gliniak – Burmistrz
W sprawie chodnika przy ul. Ogrodowej zwrócimy si  do w ciciela drogi tj. Starostwa Powiatowego
w aganiu.

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

Na tym protokó  zako czono. Protokó  zawiera 6  stron, ponumerowanych od 1 do 6.
Sesja trwa a nieprzerwanie od godz. 1400  do  godz. 1535

Protoko owa a:

Maria Soko owska


