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PROTOKÓ   Nr XX/08

z sesji Rady Miejskiej w I owej
odbytej w dniach  25 i 27 listopada 2008r

 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 XX 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. Michalczuk Anna
8. P kala Ma gorzata
9. Rodak Jerzy
10. Sawicki Marek
11. S omi ski Tomasz
12. Suchodolski Krzysztof
13. Sygnowski Zygmunt
14. Wdowiak Miros aw

      Nieobecny: Rymarowicz Krystyna

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) Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego
4) Dariusz Nied wiecki –  Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
5) Piotr Kowalski – Kierownik Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej
6) Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy
7) Agata Matusiak-Wojnicz – Radca Prawny Urz du Miejskiego
8) Maciej Beszterda – So tys wsi aganiec

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
- Informacja dot. analizy o wiadcze  maj tkowych z onych Burmistrzowi I owej
- Informacja dot. analizy o wiadcze  maj tkowych z onych przez radnych Rady

Miejskiej w I owej za 2007 rok.
2. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.
3. Przyj cie uchwa  w sprawie:

1) Zmian bud etu Gminy I owa na 2008r. – referuje Skarbnik Gminy
2) Udzielenia pomocy finansowej dla powiatu arskiego – referuje Skarbnik Gminy
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3) Zmieniaj ca  uchwa  w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka ych na terenie gminy I owa – referuje
Sekretarz Gminy

4) Okre lenia wysoko ci stawek podatku od rodków transportowych – referuje Skarbnik
Gminy

5) Ustalenia wysoko ci dziennej stawki op aty targowej – referuje Skarbnik Gminy
6) Obni enia redniej ceny skupu yta stanowi cej podstaw  do obliczenia podatku rolnego na

obszarze gminy I owa w 2009 roku – referuje Sekretarz Gminy
7) Ustalenia wysoko ci ekwiwalentu dla cz onka ochotniczej stra y po arnej – referuje

Sekretarz Gminy
8) Zmieniaj ca uchwa  w sprawie ustalenia wysoko ci diet radnych – referuje Sekretarz

Gminy
9) Okre lenia wysoko ci stawek podatku od nieruchomo ci – referuje Skarbnik Gminy
10) Wprowadzenia op aty od posiadania psów oraz ustalenia wysoko ci stawek op aty od

posiadania psów – referuje Skarbnik Gminy
11) Zmieniaj ca  uchwa  w sprawie diety przewodnicz cego organu wykonawczego jednostki

pomocniczej – referuje Sekretarz Gminy
12) Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod  i zbiorowego odprowadzania

cieków na rok 2009 – referuje Sekretarz Gminy
13) Zmieniaj ca uchwa  w sprawie zasad zbycia i obci ania nieruchomo ci stanowi cych

asno  Gminy I owa i nabycia nieruchomo ci do gminnego zasobu nieruchomo ci
Gminy I owa – referuje J.Kaniecki Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej

4. Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Zako czenie XX 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 20 listopada 2008r. do dnia 25 listopada 2008r. i tak:
Poinformowa , e w tym krótkim okresie wdro  sprawy, o których mówiono na poprzedniej sesji ,
odby  spotkanie w sprawie zaawansowania prac nad rozstrzygni ciem konkursu na dofinansowanie
budowy hali sportowej. Stwierdzi  tak e, e szczegó owe sprawozdanie z dzia  podj tych mi dzy
sesjami z y na kolejnej sesji.

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:
Radna Jolanta Markilewicz
Zapyta a:

- kiedy zako cz  si  prace przy „Mostku Mi ci” przy ul. Ogrodowej ze wzgl du na
uci liwo ci zwi zane z jego remontem i wprowadzonym objazdem.

- czy dokonano przegl du drzew na Placu Wolno ci, zw aszcza drzewa rosn cego
naprzeciwko budynku nr 8, które szczególnie stanowi zagro enie ze wzgl du na swoje
pochylenie.

Radny Jerzy Rodak
Zapyta , co z k adk  na ul. M skiej, kiedy zostanie wykonana.

Ad.II pkt 3
Przyj cie uchwa  w sprawie:

1) Zmian bud etu Gminy I owa na 2008r
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y.

Zwi kszenie prognoz dochodów w dziale 921 na ogóln  kwot  183 z , dotyczy rodków wp aconych
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przez So ectwo Borowe w ww. kwocie, co powoduje zwi kszenie planu wydatków jednostek
pomocniczych o kwot  183 z  w dziale
921 rozdzia  92109 § 4210.
Zmniejszenie planu wydatków w dziale 854 rozdzia  85404  w kwocie 1.387 z  - dotacja podmiotowa
dla „ Ma ej Szko y w Koninie” dotycz ca wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przeznaczona jest
na pokrycie zwi kszenia planu wydatków w dziale 801 rozdzia  80103 równie  na dotacj
podmiotow  dla  „Ma ej Szko y w Koninie” w kwocie 1.387 z  dotycz  oddzia u przedszkolnego.
Zmniejszenie prognoz dochodów w dziale 801 rozdzia  80195 § 2708 o kwot  4.214 z  i § 2709 o
kwot  1.393 z  znajduje swoje odzwierciedlenie  w zmniejszeniu planu wydatków bie cych  w dziele
801 rozdzia  80195 z ko cówk  ( 8) o kwot  4.214 z  i z ko cówk  (9) o kwot  1.393 z  w zwi zku z
zako czon  realizacj  projektu pn. „ Szko a równych szans”.

W ramach projektu pn. „ Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej”
ogólna kwota projektu zosta a okre lona na kwot  7.629.205 z , zosta y równie  zmniejszone
planowane wydatki o kwot  1.939.207 z  zaplanowane do sfinansowania rodkami pomocowymi, co
znajduje swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu prognoz dochodów w dziale 801 rozdzia  80195 §
6298, ponadto zosta y zmniejszone planowane wydatki o kwot   454.604 z , które zosta y
zaplanowane do sfinansowania rodkami krajowymi w dziale 801 rozdzia  80195 § 6059.
Zmniejszenie w kwocie 454.604 z  przek ada si  na zmniejszenie prognozowanych dochodów z tytu u
dotacji z funduszy celowych w kwocie 414.000 z   w dziale 801 rozdzia  80195 § 6269 i
zaanga owaniu rodków krajowych na cz ciowe pokrycie zwi kszenia planu wydatków w dziale 801
tj. o kwot  40.604 z .
Zwi kszenie planu wydatków w dziale 801 na ogóln  kwot  153.988 z  w tym:
- rozdzia  80101 dotyczy zwi kszenia planu wydatków w Szkole Podstawowej w I owej o kwot
49.806 z ,
- rozdzia  80104 dotyczy zwi kszenia planu wydatków w Przedszkolu Miejskim w I owej o kwot
16.570 z ,
- rozdzia  80110 dotyczy zwi kszenia planu wydatków w Gimnazjum w I owej o kwot  47.173 z ,
- rozdzia  80113 dotyczy zwi kszenia planu wydatków na dowo eniu uczniów do szkó  o kwot
35.702 z  w tym :
* zwi kszenie planu wydatków na § 4300 o kwot  35.000 z  ( wydatki dotycz ce zakupu us ug obcych
dotycz cych przewozu dzieci ) dotyczy zwi kszenia planu Urz du Miejskiego w I owej .
* zwi kszenie planu wydatków na §§ 4110, 4170 o kwot  702 z  ( wydatki zwi zane z opiek  nad
dzie mi  podczas dowo enia ) dotyczy zwi kszenia planu wydatków Gimnazjum w I owej,
- rozdzia  80148 dotyczy zwi kszenia planu wydatków o kwot  4.737 z  w Szkole Podstawowej w

owej,
a tak e zwi kszenie planu wydatków w dziale 854 rozdzia  85401 o kwot  9.267 z , które obejmuje
zwi kszenie planu wydatków dotycz cych wietlic szkolnych w tym:  kwota 4.561 z  przypada na
zwi kszenie planu wydatków Gimnazjum w I owej, natomiast kwota 4.706 z  przypada na zwi kszenie
planu wydatków Szko y Podstawowej w I owej.
Znajduj  swoje dalsze pokrycie w zmniejszeniu planu wydatków OPS I owa w dziale 852 rozdzia y:
85202 i 85214 na ogóln  kwot  117.000 z   i cz ciowym zwi kszeniu prognoz dochodów w dziale
756 rozdzia  75615 o kwot  5.651 z
Pozosta a kwota zwi kszenia prognoz dochodów w dziale 756 rozdzia  75615 pokrywa zwi kszenie
planu wydatków w dziale 851 o kwot  5.094 z  z przeznaczeniem na pomoc finansowa dla Powiatu

arskiego zwi zan  z realizacj  projektu powszechnego szczepienia przeciw wirusowi HPV.
Cz ciowe zwi kszenie prognoz dochodów w kwocie 6.865 z  w dziale 756 rozdzia  75615 pokrywa
cz ciowo zmniejszenie prognoz dochodów w dziale 700 rozdzia  70005 § 0770.
W ramach dzia u 600 rozdzia  60016 § 6058 zostaj  zmniejszone plany wydatków zaplanowane do
sfinansowania rodkami pomocowymi  na ogóln  kwot  2.640.100 z  tj.:
- projekt pn. „ Poprawa bezpiecze stwa ruchu drogowego poprzez przebudow  ul. Ogrodowej nr
101114 F w I owej” o kwot  753.100 z ,
- projekt pn. „ Przebudowa ulicy Okrzei i Zau ek Rybacki w I owej” o kwot  1.887.000 z , co ma
swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu prognoz dochodów w dziale 600 rozdzia  60016 § 6298 o
kwot  2.640.100 z ,
Ponadto w dziale 600 rozdzia  60016 § 6059 zostaj  zmniejszone plany wydatków zaplanowane do
sfinansowania rodkami w asnymi  na ogóln  kwot
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461.000 z  tj.:
- projekt pn. „ Poprawa bezpiecze stwa ruchu drogowego poprzez przebudow  ul. Ogrodowej nr
101114F w I owej”  o kwot  128.000 z ,
- projekt pn. „ Przebudowa ulicy Okrzei i Zau ek Rybacki w I owej” kwot  333.000 z , które
pokrywaj  dalsze zmniejszenie planu dochodów w dziale 700 rozdzia  70005 § 0770 o kwot  461.000

.
W ramach dzia u 010 rozdzia  01041 § 6058 zostaj  zmniejszone plany wydatków zaplanowane do
sfinansowania rodkami pomocowymi na ogóln  kwot  4.093.332 z  tj.
- projekt pn. „ Budowa wodoci gu w so ectwie Czy ówek” o kwot  2.131.081z ,
- projekt pn. „ Budowa wodoci gu w so ectwie Jankowa z przysió kiem Janów ” o kwot  1.868.919 z ,
- projekt pn. „ Remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej w aga cu oraz zagospodarowanie
przyleg ego do niej terenu” o kwot  46.666 z ,
- projekt pn.” Remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej w Czy ówku oraz zagospodarowanie
przyleg ego do niej terenu” o kwot  46.666 z ,
Co ma swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu prognoz dochodów w dziale 010 rozdzia  01041 § 6298
o kwot  4.093.332 z .
Ponadto w dziale 010 rozdzia  01041 § 6050 i § 6059 zostaj  zmniejszone plany wydatków
zaplanowane do sfinansowania rodkami w asnymi  i tak ogó em w §6059 o kwot  1.374.017 z  w
tym:
- projekt pn. „ Budowa wodoci gu w so ectwie Czy ówek” o kwot  713.424  z ,
- projekt pn. „ Budowa wodoci gu w so ectwie Jankowa z przysió kiem Janów ” o kwot  628.194 z ,
- projekt pn. „ Remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej w aga cu oraz zagospodarowanie
przyleg ego do niej terenu” o kwot  15.038 z ,
- projekt pn.” Remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej w Czy ówku oraz zagospodarowanie
przyleg ego do niej terenu” o kwot  17.361 z ,
Które pokrywaj  dalsze zmniejszenie prognoz dochodów w dziale 700 rozdzia  70005 § 0770 o kwot
1.374.017 z .
W § 6050  ogó em o kwot  63.119 z  w zwi zku ze zmian  klasyfikacji bud etowej i tak :
- projekt pn. „ Budowa wodoci gu w so ectwie Czy ówek” o kwot  4.513 z ,
- projekt pn. „ Budowa wodoci gu w so ectwie Jankowa z przysió kiem Janów ” o kwot  2.355 z ,
- projekt pn. „ Remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej w aga cu oraz zagospodarowanie
przyleg ego do niej terenu” o  kwot   4.962 z ,
- projekt pn.” Remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej w Czy ówku oraz zagospodarowanie
przyleg ego do niej terenu” o kwot   2.639 z ,
- projekt pn. „ Remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie
przyleg ego do niej terenu – opracowanie dokumentacji” o kwot  48.650 z ,
Które pokrywaj  zwi kszenie planu wydatków dotycz cych zada  zwi zanych:
* z  wodoci gami w dziale 900 rozdzia  90095 § 6050 o kwot  6.868 z ,
* z wietlicami wiejskimi w dziale 921 rozdzia  92109 § 6050 o kwot  56.251 z .

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

2) udzielenia pomocy finansowej dla powiatu arskiego
Pani  Ewa  Pasternak-Jerz  –  Skarbnik  Gminy  omówi a  projekt  uchwa y,  wskazuj c,  e  w  ramach
pomocy finansowej udzielonej na podstawie niniejszej uchwa y zostan   zaszczepione dziewcz ta –
uczennice I klas szkó  ponadgimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez powiat arskich
przeciw wirusowi HPV – wywo uj cego raka szyjki macicy.
Pani Ma gorzata P kala – Radna
Zwróci a uwag , e w ramach tej pomocy finansowej nie wszystkie dziewcz ta zostan  obj te tymi
szczepieniami, wy cznie uczennice ucz szczaj ce do szkó  w arach. Podkre li a, e szczepionki s
bardzo drogie i wszyscy powinni by  traktowani jednakowo. Poza tym nale y spyta  o zgod
rodziców tych dzieci na takie szczepienia. Nie mo na mówi  o powszechnym szczepieniu, wygl da na
to, e s  lepsi i gorsi mieszka cy, a za powszechne szczepienia odpowiada Narodowy Fundusz
Zdrowia, a nie Gmina, czy Powiat.. Zapyta a, jak wyt umaczy si  reszcie mieszka ców dlaczego tylko
pewna grupa dziewcz t obj ta jest szczepieniem, a wszystkich dziewcz t z tego rocznika jest 41 w
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naszej gminie.
Pan Marek Sawicki – Radny
Powiedzia , e je eli pojawi a si  taka inicjatywa w powiecie arskim to nie udzielenie takiej pomocy
mo e spowodowa  sytuacj , w której uczennice pochodz ce z gminy I owa nie zostan  zaszczepione,
przez co b  czu y si  gorzej traktowane, nawet pomini te tylko dlatego, bo gmina nie dofinansuje
tych szczepie .
Pan Adam Gliniak – Burmistrz
Doda , e powiat arski by  inicjatorem tego typu akcji. Przyzna , e zawsze takie akcje, które bardziej
wynikaj   z ch ci pokazania si , a nie z ch ci systemowego dzia ania powoduj  zamieszanie w ca ym
systemie. Praktycznie za ochron  zdrowia tak jak tutaj pani radna powiedzia a odpowiedzialny jest
Narodowy Fundusz Zdrowia, ale takie dzia anie niestety nast pi o i w tej chwili jeste my w sytuacji
takiej troch  podbramkowej. Wszystkie gminy maj  taki sam dylemat. Ilo  tych dzieci zosta a
okre lona przez Pana Starost , wed ug, którego z terenu gminy I owa w klasie pierwszej  jest 12
dziewcz t. Cena szczepie  zosta a okre lona w wyniku przetargu, wed ug, którego szczepienia b
wykonywane w Szpitalu Wojskowym w arach w trzech seriach, a cena obejmuje szczepionk ,
badanie i wykonanie szczepienia. Odby o si  ju  spotkanie z rodzicami i uczennicami i oczywi cie bez
zgody rodziców dziewcz ta nie b  szczepione.  Kwota w projekcie uchwa y gwarantuje
zaszczepienie wszystkich 12 dziewcz t ucz szczaj cych  do klas pierwszych szkó
ponadgimnazjalnych w powiecie arskim. Po rozliczeniu mo e okaza  si , e cz rodków zostanie
zwrócona np. w przypadku braku zgody rodziców. Co mo emy powiedzie  innym, tylko tyle, e np.
powiat aga ski nie dop aca i nie wyszed  z tak  inicjatyw . Wzi cie na siebie szczepienia wszystkich
np. dziewcz t w roczniku tylko ze rodków gminy jest dla nas w tej chwili zbyt du ym obci eniem
przy wielo ci zada  do zrealizowania.
Tomasz S omi ski – Radny
Zapyta , czy by oby mo liwe pokrycie cz ciowe kosztów szczepienia przez rodziców, a nie przez
gmin .
Burmistrz odpowiedzia , e to jest sprawa do uzgodnienia mi dzy powiatem a rodzicem.
Miros aw Wdowiak – Przewodnicz cy Rady Miejskiej
Zapyta , co b dzie w przypadku, gdy powiat aga ski wyst pi jednak z tak  inicjatyw .
Burmistrz stwierdzi , e niezb dna tutaj by aby konsekwencja tak e, co do samej pomocy i jej
wielko ci.

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Za przyj ciem uchwa y g osowa o – 7 radnych
Przeciw – 2 (M.P kala, K.Burnat)
Wstrzymuj cych si  – 5 (J.Markilewicz, K.Suchodolski,J.Brzezicki, Z.Sygnowski, T.S omi ski)

3) Zmieniaj ca  uchwa  w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka ych na terenie gminy I owa

Roman Andzel - Sekretarz Gminy
Poinformowa , e niniejszy projekt uchwa y obejmuje zmiany wynikaj ce z:

a) wysoko ci dotacji z bud etu pa stwa na finansowanie stypendiów o charakterze socjalnym
przekraczaj cej zapotrzebowanie na wyp at  stypendium w maksymalnej wysoko ci,

b) zmiany wynikaj cej z art. 1 pkt 39 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniaj cej art. 90n ust. 2
pkt 1 ustawy o systemie o wiaty, wykre laj cy konieczno  opiniowania wniosków przez
dyrektorów szkó .

W komunikacie opublikowanym przez Ministra Finansów okre lono kwoty przeznaczone z bud etu
pa stwa na finansowanie wyp at stypendiów szkolnych oraz zasi ków szkolnych. Przewidziana kwota
na wyp at  w okresie wrzesie  – grudzie  2008 r. wynosi 87 880 z otych i jest kwot  o oko o 57%
wi ksz  od kwoty otrzymanej w analogicznym okresie roku ubieg ego (55 794 z otych na okres
wrzesie -grudzie  2007 r.). Pomimo tak wysokiego wzrostu kwoty przeznaczonej na wyp at
stypendium, nie podwy szono progu dochodowego na osob  w rodzinie uprawniaj cego do starania
si  o stypendium. Nadal miesi czna wysoko  dochodu na osob  w rodzinie ucznia uprawniaj ca do
ubiegania si  o stypendium szkolne nie mo e by  wi ksza ni  kwota 351 z otych netto. W efekcie
takich zmian, zmniejszy a si  ilo  sk adanych wniosków o przyznanie stypendium (o oko o 25%) co
przy zwi kszonych rodkach na wyp at  stypendium umo liwia zwi kszenie maksymalnych
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miesi cznych kwot wyp acanych stypendiów.
Przy takim wzro cie wyp at, staje si  ju  bezcelowe ró nicowanie maksymalnych kwot wyp acanych
stypendiów w zale no ci od dochodu na cz onka w rodzinie, poniewa  zgodnie z art. 90d ust. 9 ustawy
o systemie o wiaty:

„9. Stypendium szkolne nie mo e by  ni sze miesi cznie ni  80 % kwoty, o której mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228,
poz. 2255, z pó n. zm.) i nie mo e przekracza  miesi cznie 200 % kwoty, o której mowa w art.
6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych.”

Kwota, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o wiadczeniach rodzinnych wynosi 64 z ote, tak
wi c maksymalna miesi czna wysoko  wyp acanego stypendium nie mo e przekroczy  kwoty 128

otych. Maj c aktualnie z onych 146 wniosków, przyznaj c stypendia w maksymalnej ustawowej
wysoko ci (146 wniosków x 128 z /miesi c x 4 miesi ce) otrzymamy kwot  74 752 z otych natomiast
do wydania na ten cel (licz c tylko rodki z bud etu pa stwa) gmina b dzie posiada  kwot  87 880

otych pomniejszon  o 5% (kwota przeznaczona na zasi ki szkolne) a wi c kwot  83 486 z otych – a
wi c ju  ze wst pnych wylicze  wynika, e nie b dzie wykorzystana kwota oko o 4 412 z otych.
W zwi zku z powy szym, bezcelowe staje si  okre lanie maksymalnych kwot w zale no ci od
dochodu na osob . Dlatego te  projekt uchwa y zak ada zniesienie uregulowa  § 3 i § 4 uchwa y, które
wprowadza y ograniczenia w wysoko ci maksymalnej stypendium dla uczniów z wy szymi
dochodami na cz onka rodziny.
Ustawa z 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie o wiaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz
ustawy o post powaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 08 sierpnia 2008 r. Nr 145, poz. 918)
wprowadza m.in. zmian  do zapisu art. 90n ust. 2 pkt 1 polegaj  na rezygnacji z konieczno ci
opiniowania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym i wniosków o
przyznanie zasi ku szkolnego przez dyrektorów szkó :

Art. 90n. 1. W sprawach wiadcze  pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje si  decyzje
administracyjne.

2. wiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym s  przyznawane na:
1) wniosek rodziców albo pe noletniego ucznia, po zasi gni ciu opinii odpowiednio dyrektora

szko y, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium j zyków obcych, kolegium
pracowników s b spo ecznych lub o rodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2;
wniosek rodziców albo pe noletniego ucznia;

2) wniosek odpowiednio dyrektora szko y, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium
zyków obcych, kolegium pracowników s b spo ecznych lub o rodka, o którym mowa w art.

90b ust. 3 pkt 2.

W zwi zku z t  zmian , zaistnia a konieczno  usuni cia z tre ci uchwa y tych postanowie , które
reguluj  zasady wydawania opinii przez dyrektorów szkó  (§ 9, 10 i 15) oraz nale o zmieni  tre
wniosków, pomijaj c w nich cz  przeznaczon  na informacj  dyrektorów.

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

4) Okre lenia wysoko ci stawek podatku od rodków transportowych
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y

Wskaza a, i  zaproponowane stawki podatku od rodków transportowych na rok 2009 okre lono na
podstawie zasad ich tworzenia, jakie zastosowano przy okre laniu stawek tego podatku w 2008 roku.
Zasada ta polega a na ustaleniu konkretnych stawek podatkowych jako procent od stawki
maksymalnej, jak  mo na zastosowa . Poniewa  górne stawki podatkowe uleg y podwy szeniu
zgodnie ze wska nikiem wzrostu cen towarów i us ug konsumpcyjnych w I pó roczu 2008 r. w
stosunku do I pó rocza 2007 r., czyli w wysoko ci 104,2 % (M.P. z 2008 r. Nr 54, poz. 486), równie
zaproponowane w uchwale stawki uleg y wzrostowi w wysoko ci odpowiadaj cej temu wska nikowi
(po zaokr gleniu wyliczonych stawek podatku do pe nych z otych).
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osowanie uchwa y:

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

5) Ustalenia wysoko ci dziennej stawki op aty targowej
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy
Poinformowa a, e op ata targowa jest op at  dzienn  pobieran  od osób handluj cych towarami na
targowiskach. Przez targowisko rozumie si  natomiast ka de miejsce, gdzie prowadzony jest handel z

ki, z kosza itp. (dokonywanie sprzeda y, a przynajmniej wyj cie z ofert  sprzeda y, polegaj  na
wystawieniu towaru z oznaczeniem jego ceny).
Obecnie (w 2008 r.) na terenie gminy I owa obowi zuje jedna stawka op aty targowej (bez wzgl du na
miejsce prowadzonego handlu oraz rodzaju asortymentu towaru przeznaczonego do sprzeda y) i
wynosi 13 z otych za dzie . Maksymalna stawka op aty targowej wynosi natomiast w 2008 roku
631,94 z . Tak wi c ustalona na terenie gminy stawka op aty targowej stanowi 2,05% stawki
maksymalnej.
W 2009 r. maksymalna dzienna stawka op aty targowej zosta a ustalona na kwot  659,49 z otych.
Okre laj c na 2009 rok dzienn  stawk  op aty tarkowej obowi zuj  na terenie gminy I owa przyj to
zasad  odniesienia do stawki maksymalnej w podobnym stosunku jak w roku 2008. Zastosowanie
wska nika 2,05 % daje dok adnie kwot  13,52 z , w uchwale zaproponowano zaokr glenie tej kwoty
do pe nych z otych a wi c do kwoty 14 z otych.
Przyk adowe obowi zuj ce stawki op aty targowej w 2008 r. w gminach s siednich wynosz  (s  to
stawki za handel artyku ami przemys owymi ze sto ów i aw):

Trzebiel – 10 z
Szprotawa – 22 z
Lipinki yckie – 7,70 z

ary gmina – 10 z
Przewóz – 15 z
Tuplice – 10 z
Wymiarki – 16 z

aga  miasto – 8 z
ród o: Lex)

Z danych tegorocznych wynika, e na koniec sierpnia ogó em wp ywy z tytu u op aty targowej
wynios y 21 723 z ; daje to redniotygodniowy wp yw w wysoko ci 621 z  co odpowiada ok. 48 wp at
w tygodniu.

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

6) Obni enia redniej ceny skupu yta stanowi cej podstaw  do obliczenia podatku rolnego
na obszarze gminy I owa w 2009 roku

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy przytoczy  tre  Komunikatu Prezesa G ównego Urz du
Statystycznego:

Komunikat
Prezesa G ównego Urz du Statystycznego

z dnia 17 pa dziernika 2008 r.

w sprawie redniej ceny skupu yta
za okres pierwszych trzech kwarta ów 2008 r.

Na  podstawie  art.  6  ust.  2  ustawy  z  dnia  15  listopada  1984  r.  o  podatku  rolnym (Dz.  U.  z  2006  r.  Nr  136,  poz.  969,  z  pó n.
zm.[1]) og asza si , e rednia cena skupu yta za okres pierwszych trzech kwarta ów 2008 r. wynios a 55,80 z za 1
dt.

Podstaw  do naliczenia podatku rolnego jest ilo  posiadanych przez rolnika gruntów rolnych w
przeliczeniu na tzw. hektary przeliczeniowe, obliczane wed ug nast puj cych przeliczników (gmina

owa zaliczana jest do II okr gu podatkowego):
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Rodzaje u ytków rolnych:      Grunty orne ki i pastwiska

Okr gi
podatkowe

I II III IV I II III IV

Klasy
ytków

rolnych

Przeliczniki

I 1,95 1,8 1,65 1,45 1,75 1,6 1,45 1,35
II 1,8 1,65 1,5 1,35 1,45 1,35 1,25 1,1

IIIa 1,65 1,5 1,4 1,25
III 1,25 1,15 1,05 0,95

IIIb 1,35 1,25 1,15 1
IVa 1,1 1 0,9 0,8
IV 0,75 0,7 0,6 0,55

IVb 0,8 0,75 0,65 0,6
V 0,35 0,3 0,25 0,2 0,2 0,2 0,15 0,15
VI 0,2 0,15 0,1 0,05 0,15 0,15 0,1 0,05

oraz ceny skupu yta w roku poprzedzaj cym rok podatkowy. Podatek wynosi równowarto  2,5
kwintala yta za 1 hektar przeliczeniowy.

Samorz d gminny nie ma wp ywu na przeliczniki wed ug których ustala si  ilo  posiadanych
hektarów przeliczeniowych, ma jednak wp yw na ustalenie podstawy ustalenia stawki podatku w ten
sposób, e mo e obni  cen  skupu yta.

W poni szej tabeli zestawiono dane z ostatnich 11 lat, obrazuj  urz dowe ceny skupu yta w danym
roku podatkowym, ewentualna obni  tej ceny przez rad  gminy i ostatecznie stawk  podatku jako
2,5 krotno  ceny 1 kwintala yta:

Rok podatkowy Urz dowa cena skupu
yta

Obni ona cena skupu
yta w drodze

uchwa y rady gminy

Stawka podatku
rolnego jako 2,5
krotno  ceny yta

1998 37,65 35,00 87,50
1999 33,14 - 82,85
2000 29,11 - 72,775
2001 35,82 - 89,55
2002 37,19 - 92,975
2003 33,45 - 83,625
2004 34,57 - 86,425
2005 37,67 - 94,175
2006 27,88 - 69,70
2007 35,52 - 88,80
2008 58,29 - 145,725
2009 55,80 48,29 120,725

Jak wida  z powy szego zestawienia, rada gminy jedynie raz skorzysta a z przys uguj cego jej prawa
do obni enia ceny skupu yta w 1998 roku. W przeci gu ostatnich 10 lat podatek rolny by  pobierany
w maksymalnej mo liwej wysoko ci. Nale y zauwa , e wysoko  podatku w 2008 roku wzros a w
porównaniu z 2007 r. o 56,925 z , co oznacza e wzrós  on realnie o 64% i jest to chyba jeden z
wi kszych wzrostów (je eli nie najwi kszy) wzrost wysoko ci podatku od 1990 roku.

Nale y zaznaczy , e podatkiem rolnym obci ani s  równie  w ciciele gruntów rolnych nie
wykorzystywanych do prowadzenia gospodarki rolnej (grunty zabudowane budynkami zwi zanymi z
prowadzeniem gospodarstwa rolnego). W tym wypadku stawka podatku rolnego (tzw. podatek rolny
od gruntów pozosta ych) wynosi pi ciokrotno  stawki skupu yta. Stawka tego podatku wzros a wi c

- 10 z
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z kwoty 177,60 z  w 2007 roku do kwoty 291,45 z  w roku 2008 (wzrost o 113,85 z  za 1 ha)

Cz  gruntów rolnych podlega równie  zwolnieniom ustawowym (g ównie dotyczy to gruntów klasy
V i VI). 1 hektar przeliczeniowy to ok. 6.66 ha gruntów rolnych klasy VI – ilo  wi c gruntów rolnych
zwolnionych z op at z tytu u podatku rolnego wyra ona w hektarach przeliczeniowych mo e wydawa
si  ma a, jednak w rzeczywistych hektarach ta ilo  przedstawia si  inaczej.

W 2008 roku struktura nale no ci podatkowych z tytu u podatku rolnego przedstawia si  nast puj co:
Wyszczególnienie Powierzchnia w

hektarach
przeliczeniowych

Stawka
podatku

Razem nale no
podatkowa

Podatek rolny od gruntów u ytkowanych
rolniczo (osoby fizyczne)

643,42 145,725 93 762,00

Podatek rolny od gruntów u ytkowanych
rolniczo (osoby prawne)

110,13 145,725 16 049,00

Podatek rolny od gruntów pozosta ych
(osoby fizyczne)

61,37 291,45 17 886,00

Podatek rolny od gruntów pozosta ych
(osoby fizyczne)

0,07 291,45 20,00

Grunty zwolnione z podatku rolnego
(osoby fizyczne i prawne)

103,06 0,00 0,00

RAZEM: 917,98 X 127 717,00
redni  cen  skupu yta ustala si  na podstawie komunikatu Prezesa G ównego Urz du

Statystycznego, og aszanego w Dzienniku Urz dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w
terminie 20 dni po up ywie trzeciego kwarta u (praktycznie jednak, cen  skupu yta og asza si  w
terminie pomi dzy 12 a 30 pa dziernika)

Na rok podatkowy 2009 cena skupu yta w pierwszych trzech kwarta ach zosta a okre lona na kwot
55,80 z /100 kg. Wysoko  podatku jest wprost uzale niona od tak okre lonej ceny skupu yta, i
teoretycznie uzale nia wysoko  podatku od teoretycznie osi gni tego przychodu ze sprzeda y
produktów rolnych (w tym wypadku – yta). Metoda ta ma jednak jedn  wielk  wad , mianowicie nie
odzwierciedla sytuacji, gdy rolnik nie mo e sprzeda  swoich produktów, wówczas tak ustalona
wysoko  podatku nie odzwierciedla w pe ni sytuacji na rynku produktów rolnych. Z tak  sytuacja
mamy do czynienia w chwili obecnej, có  z tego, e jest taka cena yta, je eli nie ma gdzie jego
sprzeda  w tej cenie.

Projekt uchwa y zak ada obni enie podstawy ustalenia stawki podatku rolnego, czyli ceny skupu yta
o 10 z otych w stosunku do ceny z roku bie cego (58,29 z  – 10.00 z  = 48,29 z ). Zmiana ta
spowoduje, e roczna kwota podatku rolnego w 2009 roku wyniesie:

- 120,725 z  za 1 hektar przeliczeniowy gruntów u ytkowanych rolniczo (obecnie 145,725 z )
- 241,45 z  za 1 hektar przeliczeniowy gruntów pozosta ych (obecnie 291,45 z otych)

Przyj cie takiego rozwi zania realnie spowoduje zmniejszenie wysoko ci p aconego podatku rolnego
w 2009 roku w porównaniu z 2008 o 20,7 %.

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

7) Ustalenia wysoko ci ekwiwalentu dla cz onka ochotniczej stra y po arnej
Pan Roman Andzel - Sekretarz Gminy poinformowa , e w dniu 25 lipca 2008 r. Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej uchwali  zmian  do ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie po arowej,
zmieniaj c tre  w art. 28 ust. 1 i 2, które otrzyma y brzmienie:

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

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

Zgodnie z zapisem ust. 1, do wy cznej w ciwo ci rady gminy nale y ustalenie wysoko
ekwiwalentu pieni nego dla cz onka ochotniczej stra y po arnej, który uczestniczy  w dzia aniu
ratowniczym lub szkoleniu po arniczym organizowanym przez Pa stwow  Stra  Po arn  lub gmin .
Ustawodawca okre li  jednocze nie, e wysoko  ekwiwalentu pieni nego nie mo e by  wy sza ni
1/175 przeci tnego wynagrodzenia co odpowiada kwocie 17,05 z  (na podstawie przeci tnego
wynagrodzenia za I kwarta  2008 r. – 2983,98 z ).
Jednocze nie ustawodawca nie okre li  dolnej stawki ekwiwalentu, w takim razie nale y przyj , e
dolna granica kwoty ekwiwalentu pieni nego wynosi 1 grosz.
Ekwiwalent pieni ny przys uguje cz onkom ochotniczej stra y po arnej, który uczestniczy  w
dzia aniu ratowniczym lub szkoleniu po arniczym organizowanym przez Pa stwow  Stra  Po arn
lub gmin , w zwi zku z tym, wyp ata ekwiwalentu b dzie mo liwa po przedstawieniu dwóch
dokumentów:
1) dokumentu potwierdzaj cego cz onkostwo danej osoby w ochotniczej stra y po arnej (OSP jako

stowarzyszenie mo e w swoim statucie okre la  w asne zasady przyjmowania w poczet cz onków
ochotniczej stra y po arnej, dlatego jaki powinien by  to dokument, decyduje statut danej
jednostki)

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

Zgodnie z definicj  encyklopedyczn , s owo ‘ekwiwalent’ oznacza rzecz zast puj ca inn  rzecz o
równej warto ci; odpowiednik, równowa nik’ (jako termin ekonomiczny oznacza towar, w którym
wyra ana jest warto  innych towarów; równowarto ). Ekwiwalent oznacza wi c równowarto
poniesionych przez stra aka wydatków lub strat, które on poniós  w zwi zku z uczestnictwem w akcji
lub szkoleniu. U ycie przez ustawodawc  s owa ‘ekwiwalent’ wyklucza mo liwo  ustalania
wynagrodzenia lub przyznawania innych form wyp at pieni nych, które nale ne s  stra akom
Pa stwowej Stra y Po arnej.
Ustawodawca nie zdefiniowa  jakiego rodzaju wydatki (lub straty) stra aka OSP powinien pokry
ekwiwalent, nie okre lono równie  w jaki sposób go ustala  daj c w tym wzgl dzie dowolno  radzie
gminy. Mo na jednak za , e ekwiwalent winien odpowiada  w swojej wysoko ci:
1) utracie wynagrodzenia z tytu u nieobecno ci w pracy (lub wstrzymania wykonywania dzia alno ci

na w asny rachunek) – dotyczy  wi c to b dzie osób czynnych zawodowo,
2) u ywania w asnej odzie y (w tym obuwia), które mo e ulega  zniszczeniu lub nieodwracalnemu

zabrudzeniu, u ywane ze wzgl du na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpiecze stwa lub
higieny pracy,

3) kosztom prania i czyszczenia odzie y (je eli nie zabezpiecza tego ochotnicza stra  po arna)
4) kosztom napoi ch odz cych (latem) lub posi ków (w czasie d ugotrwa ych akcji ratowniczych) o ile

nie zapewnia ich organizator akcji ratowniczych lub szkolenia.
Mo na oczywi cie doda  inne pozycje, jednak ju  ten przyk ad obrazuje, e w zale no ci od rodzaju
akcji lub od statusu stra aka, koszty te b  ró ne, dlatego nie jest mo liwe cis e zdefiniowanie tych
kosztów i precyzyjne ich wyliczenie. Dlatego te  nale y przyj , e ustalana wysoko  ekwiwalentu

dzie posiada  form  kwoty zrycza towanej tzn. raz jej wysoko  mo e by  wy sza od ponoszonych
kosztów (lub strat) a w innym przypadku mo e by  zbyt ma a.
Dotychczas wysoko  wyp acanego ekwiwalentu by a ustalana w drodze zarz dzenia burmistrza,
jednak jej ustalenie i wyp ata by a kwestionowana przez niektórych prawników. Efektem tych
niejasno ci by a podj ta inicjatywa ustawodawcy zmierzaj ca do jednoznacznego okre lenia zasad
wyp acania ekwiwalentu stra akom. Od 12 wrze nia 2006 r. na terenie naszej gminy obowi zywa
ekwiwalent  w  wysoko ci  5  z  za  godzin  (jest  to  kwota  netto,  a  wi c  w  ca ci  wyp acana  do  r k
stra aków). W projekcie uchwa y zaproponowano, aby wysoko  ekwiwalentu wynosi a 7 z otych za
ka  godzin  (udzia u w akcji lub szkoleniu). Dla porównania, na podstawie informacji uzyskanych z
gmin s siednich, wysoko  tego ekwiwalentu wynosi (lub b dzie wynosi ):
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- Brze nica - 6 z otych za udzia  w akcji i 3,50 za udzia  w szkoleniu
- Gmina aga   - 5 z otych za udzia  w akcji i szkoleniu
- Wymiarki – 8 z otych za udzia  w akcji i szkoleniu
- Przewóz – nie wyp aca ekwiwalentu
- Gozdnica – 14 z otych za udzia  w akcji i szkoleniu

Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie przeciwpo arowej, ekwiwalent nie przys uguje cz onkowi
ochotniczej stra y po arnej za czas nieobecno ci w pracy, za który zachowa  wynagrodzenie.
W celu wyja nienia (doprecyzowania) niektórych terminów i definicji zwi zanych z wyp ata
ekwiwalentu, zwrócono si  z pro ba o ich wyja nienie do Komendy Powiatowej Pa stwowej Stra y
Po arnej w aganiu.

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

8) Zmieniaj ca uchwa  w sprawie ustalenia wysoko ci diet radnych
Pan Roman Andzel - Sekretarz Gminy wskaza , e obecnie (od 1 lipca 2008 r.) wysoko  diet radnych
wynosi (za udzia  w posiedzeniu sesji rady lub komisji z wyj tkiem diety przewodnicz cego rady
który posiada diet  zrycza towan )

- przewodnicz cy rady 1200 z
- wiceprzewodnicz cy rady – 130 z
- przewodnicz cy komisji – 115 z
- wiceprzewodnicz cy komisji zast puj cy przewodnicz cego – 115 z
- sekretarz komisji – 110 z
- pozostali radni – 105 z

Przy ustaleniu diet radnych istniej  uregulowania prawne wynikaj ce z art. 25 ustawy o samorz dzie
gminnym (ust. 4, 6, 7 i 8):

4.  Na zasadach ustalonych przez rad  gminy radnemu przys uguj  diety oraz zwrot kosztów podró y
bowych.

6. Wysoko  diet przys uguj cych radnemu nie mo e przekroczy  w ci gu miesi ca cznie
pó torakrotno ci kwoty bazowej okre lonej w ustawie bud etowej dla osób zajmuj cych kierownicze
stanowiska pa stwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta towaniu
wynagrodze  w pa stwowej sferze bud etowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255
i z 2000 r. Nr 19, poz. 239 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 100, poz. 1080).

7. Rada Ministrów okre la, w drodze rozporz dzenia, maksymaln  wysoko  diet przys uguj cych
radnemu w ci gu miesi ca, uwzgl dniaj c liczb  mieszka ców gminy, przy czym kwota wymieniona w ust.
6 oznacza maksymaln  wysoko  diet w gminach o najwi kszej liczbie mieszka ców.

8. Rada gminy przy ustalaniu wysoko ci diet radnych bierze pod uwag  funkcje pe nione przez
radnego.

Jak wynika z przytoczonych przepisów, diety powinny by  zró nicowane w zale no ci od pe nionych
funkcji radnych oraz kwota miesi czna otrzymanych diet z tytu u pe nienia funkcji radnego nie mo e
by  w 2009 roku wy sza od kwoty 1376,51 z otych; kwota ta wyliczona jest w sposób nast puj cy:

- wysoko  kwoty bazowej na stanowiskach kierowniczych w 2009 roku (wed ug art. 15 ust. 1
pkt 2 lit. a) projektu bud etu pa stwa na 2009 rok) – 1.835,35 z

- pó torakrotno  kwoty, o której mowa powy ej – 2.753,025 z
- w gminach do 15 tys. maksymalna miesi czna kwota diety wynosi 50% kwoty, o której mowa

powy ej, a wi c 1376,51 z
Poniewa  podstawa do ustalenia górnej kwoty diet (1835,35 z ) zosta a zwaloryzowana na rok 2009 o
wska nik 103,9%, w projekcie uchwa y zastosowano ten wska nik do ustalenia wysoko ci diet
radnych w 2009 roku.
Poniewa  ostatnia zmiana wysoko ci diet radnych nast pi a od dnia 1 lipca 2008 roku, przyj to przy
opracowywaniu projektu uchwa y, e obecne wysoko ci diet powinny by  zwi kszone o podany wy ej
wska nik po up ywie roku, dlatego te  w § 3 projektu uchwa y zawarto zapis, e nowe wysoko ci diet

 obowi zywa  dopiero od 1 lipca 2009 roku.
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osowanie uchwa y:

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

9) Okre lenia wysoko ci stawek podatku od nieruchomo ci
Pan Ewa Pasternak – Jerz Skarbnik Gminy poinformowa a, e od 1 stycznia 2008 roku stawki podatku
od nieruchomo ci wynosz :

Rodzaj podatku Jednostka Stawka podatku
przyj ta na
2008 rok

Stawka
maksymalna

Procent stawki
maksymalnej

Grunty zwi zane
z prowadzeniem
dzia alno ci
gospodarczej

1  m2

powierzchni
0,68 z 0,71 z 95,77 %

Grunty pod
zbiornikami
wodnymi pod
retencje i
elektrownie
wodne

1  m2

powierzchni
3,60 z 3,74 z 96,26 %

Grunty pozosta e 1  m2

powierzchni
0,24 z 0,35 z 68,57 %

Budynki
mieszkalne

1  m2

powierzchni
ytkowej

0,56 z 0,59 z 94,91 %

Budynki
zwi zane z
dzia alno ci
gospodarcz

1  m2

powierzchni
ytkowej

18,36 z 19,01 z 96,58 %

Budynki
zwi zane z
obrotem
materia em
siewnym

1  m2

powierzchni
ytkowej

8,55 z 8,86 z 96,50 %

Budynki
zwi zane ze
wiadczeniami

zdrowotnymi

1  m2

powierzchni
ytkowej

3,29 z 3,84 z 85,68 %

Budynki
pozosta e

1  m2

powierzchni
ytkowej

3,87 z 6,37 z 60,75 %

Budowle
zwi zane z
centralnym
ogrzewaniem

Procent od
warto ci budowli

2% 2% 100,00 %

Budowle
zwi zane z wod
pitn

Procent od
warto ci budowli

1% 2% 50,00 %

Budowle
zwi zane ze
ciekami

Procent od
warto ci budowli

1% 2% 50,00 %

Budowle
zwiazane ze
mieciami

Procent od
warto ci budowli

1 % 2% 50,00%

Pozosta e
budowle

Procent od
warto ci budowli

2% 2% 100,00 %
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W projekcie uchwa y okre laj cej wysoko  stawek podatku od nieruchomo ci na 2009 rok przyj to
zasad , e ich warto  kwotowa b dzie ustalona jako udzia  procentowy w stosunku do stawek
maksymalnych obowi zuj cych od dnia 1 stycznia 2009 r. Udzia  procentowy b dzie identyczny jak w
2008 roku (jak w tabeli) z dwoma wyj tkami:

1) podatek od budowli wykorzystywanych jako ruroci gi i przewody sieci rozdzielczych wody oraz
wykorzystywane bezpo rednio do procesu poboru i uzdatniania wody w 2009 roku jest
zaproponowana w wysoko ci maksymalnej, tj. 2% od warto ci budowli (dotychczasowo 1%)

2) podatek od budowli wykorzystywanych do sk adowania nieczysto ci sta ych w 2009 roku jest
zaproponowana w wysoko ci maksymalnej, tj. 2% od warto ci budowli (dotychczasowo 1%)

W roku 2009 maksymalne stawki podatku b  wynosi :

Rodzaj podatku jednostka Maksymalna
stawka podatku
na 2009 rok

Grunty zwi zane z prowadzeniem
dzia alno ci gospodarczej

1 m2 powierzchni 0,74 z

Grunty pod zbiornikami wodnymi pod
retencje i elektrownie wodne

1 m2 powierzchni 3,90 z

Grunty pozosta e 1 m2 powierzchni 0,37 z
Budynki mieszkalne 1 m2 powierzchni u ytkowej 0,62 z
Budynki zwi zane z dzia alno ci
gospodarcz

1 m2 powierzchni u ytkowej 19,81 z

Budynki zwi zane z obrotem materia em
siewnym

1 m2 powierzchni u ytkowej 9,24 z

Budynki zwi zane ze wiadczeniami
zdrowotnymi

1 m2 powierzchni u ytkowej 4,01 z

Budynki pozosta e 1 m2 powierzchni u ytkowej 6,64 z
Budowle zwi zane z centralnym
ogrzewaniem

Procent od warto ci budowli 2%

Budowle zwi zane z wod  pitn Procent od warto ci budowli 2%
Budowle zwi zane ze ciekami Procent od warto ci budowli 2%
Pozosta e budowle (w tym zwi zane ze
sk adowaniem nieczysto ci sta ych)

Procent od warto ci budowli 2%

W zwi zku z tym, e przyj te stawki podatku od nieruchomo ci s  ni sze od maksymalnych, wp ywy
ogó em z podatku od nieruchomo ci s  ni sze od mo liwych do uzyskania w 2008 roku o kwot  352
065 z otych (180526 z  z tytu u zobowi za  podatkowych od osób fizycznych i 171539 z  od osób
prawnych). Struktura tych ró nic przedstawia si  nast puj co:

1) Osoby fizyczne:
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2) Osoby prawne:

Nale y jednocze nie zaznaczy , e z tytu u ca kowitego zwolnienia ZGKiM z podatku od gruntów,
budynków i budowli zwi zanych z odprowadzaniem oczyszczaniem cieków, gmina nie uzyskuje
wp at z tytu u podatku od nieruchomo ci w kwocie ok. 200 000 z otych.
Przyj cie w 2009 roku maksymalnej stawki podatku od budowli zwi zanych z procesem wydobycia,
uzdatniania i dostarczenia wody zwi zana jest z konieczno ci  gromadzenia rodków finansowych na
rozbudow  istniej cej sieci wodoci gowej. Poniewa  ZGKiM nie prowadzi inwestycji rozbudowy
sieci, zadanie to spoczywa na gminie i ju  na dzie  dzisiejszy istnieje pilna potrzeba uzbrajania w
media nowych terenów przeznaczonych g ównie pod zabudow  mieszkaniow , w tym wod . Przyj cie
maksymalnej stawki podatku pozwoli na uzyskanie wi kszych wp ywów z tytu u podatku od
nieruchomo ci w kwocie 120 715 z otych (24 441 z  uj cie wody Szczepanów i 96 274 z otych uj cie
wody I owa). Zwi kszona warto  podatku zosta a uwzgl dniona ju  w taryfach przedstawionych
przez ZGKiM.
Z kolei ustalenie maksymalnej stawki podatku od budowli zwi zanych ze sk adowaniem nieczysto ci
sta ych zwi zana jest z konieczno ci  wyasygnowania rodków na budow  zak adu utylizacji przez

ycki Zwi zek Gmin. Przewiduje si , e wp yw do bud etu z tytu u tej zmiany ulegnie zwi kszeniu
o kwot  10 959 z otych co w konsekwencji spowoduje wzrost op at za usuwanie nieczysto ci sta ych
w wysoko ci oko o 13 groszy (netto) na osob  miesi cznie.

Pani Anna Michalczuk – Radna
Zg osi a wniosek o powrót do stawki 1% w § 1 pkt 10 i 12 tabeli podatku od nieruchomo ci tj. na
budowle lub ich cz ci zwi zane z wykorzystaniem jako ruroci gi i przewody sieci rozdzielczych
wody oraz wykorzystywane bezpo rednio do procesu poboru i uzdatniania wody (pkt 10) i
wykorzystywane do sk adowania nieczysto ci (pkt 12).

Pan Miros aw Wdowiak – Przewodnicz cy Rady Miejskiej
Zarz dzi  przeg osowanie wniosku odr bnie dla ka dego z punktów i tak:

zmiana w § 1 pkt 10
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych
za przyj ciem wniosku g osowa o – 9
przeciw – 4 (M.Wdowiak, J.Markilewicz, Cz.D browski, M.Sawicki)
wstrzymuj cych si  – 1 (K.Suchodolski)

Wniosek zosta  przyj ty.

zmiana w § 1 pkt 12
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych
za przyj ciem wniosku g osowa o – 9
przeciw – 4 (M.Wdowiak, J.Markilewicz, Cz.D browski, M.Sawicki)
wstrzymuj cych si  – 1 (K.Suchodolski)

Wniosek zosta  przyj ty.

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Za przyj ciem uchwa y g osowa o – 11 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymuj cych si  – 3 (M.Wdowiak, J.Markilewicz, Cz.D browski)
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10) Wprowadzenia op aty od posiadania psów oraz ustalenia wysoko ci stawek op aty od
posiadania psów

Pani Ewa Pasternak-Jerz - Skarbnik Gminy poinformowa a, e Rada Miejska w I owej wprowadzi a
od 1 stycznia 2008 roku op at  od posiadania psów, ustalaj c jej wysoko  w kwotach:

1) od jednego psa 20 z otych rocznie,
2) od drugiego psa 29 z otych rocznie,
3) od ka dego nast pnego psa 39 z otych rocznie.

Wysoko  powy szych op at w stosunku do stawki maksymalnej, wynosz cej w 2008 roku 100
otych rocznie, wynosi a:

Wyszczególnienie Op ata roczna % kwoty maksymalnej
Od jednego psa 20 20 %
Od drugiego psa 29 29 %
Od ka dego nast pnego psa 39 39 %

W roku 2009 obowi zywa  b dzie maksymalna stawka op aty od posiadania psa w wysoko ci 104,20
. Utrzymuj c w roku 2009 wysoko  op at w takim samym stosunku do stawki maksymalnej, jak w

roku 2008, powinien nast pi  wzrost stawek nie wi cej ni  o 1 z otych w przypadku posiadania do 2
psów i nie wi cej ni  o 2 z ote w przypadku posiadania wi kszej ilo ci psów (po zaokr gleniu do
pe nych z otych). W zwi zku z tym, od 1 stycznia 2009 roku zaproponowano wysoko  stawki op aty
od posiadania psów w nast puj cych wysoko ciach.

1) od jednego psa 21 z otych rocznie,
2) od drugiego psa 30 z otych rocznie,
3) od ka dego nast pnego psa 41 z otych rocznie.

Pozosta e postanowienia uchwa y s  tej samej tre ci jak w uchwale obowi zuj cej w 2008 roku.
Istota pobierania (dawniej podatku) op aty od posiadania psa ju  od dawna wzbudza a du o
kontrowersji, g ównym mankamentem jest sposób ustalenia kto jest posiadaczem psów. Ustawa mówi
jedynie, e „Op at  pobiera si  od osób fizycznych posiadaj cych psy”  , natomiast nie jest sprecyzowane
kto ma ustali  tych posiadaczy. Zastanawiaj c si  nad tym zapisem mo na wnioskowa , e op at
pobiera si  jedynie od tych osób, którym gmina udowodni posiadanie psa.
Z przeprowadzonej analizy wynika, e w ewidencji prowadzonej przez urz d jest
zaewidencjonowanych oko o po owa wszystkich posiadaczy psów (jest to oczywi cie jaki
subiektywny szacunek). Du a cz  posiadaczy psów jest równie  poza ewidencj  ze wzgl du na to,
e podlega ustawowemu zwolnieniu (zwolnione s  osoby po 65 roku ycia, tak wi c ka de

gospodarstwo domowe w którym zamieszkuje taka osoba deklaruje jako posiadacza psa w nie tak
osob ). Ostatecznie zaewidencjonowanych jest w urz dzie ok. 273 psów, za które ich posiadacze
powinni wnosi  op aty (wymiar na 2008 rok 5460 z  : 20 z  od psa). Wp at dokona o 248 posiadaczy
(na czn  kwot  4960 z ) – dane z pocz tku wrze nia 2008 r. W ród 25 osób nie dokona o op aty, w
stosunku do 14 z nich prowadzone jest post powanie egzekucyjne a w stosunku do pozosta ych
posiadaczy tocz  si  post powania wyja niaj ce lub wys ane s  upomnienia. Nale y zaznaczy , e
wi kszo  dokonanych wp at nast pi o po wys aniu upomnie  (za koszt upomnie  p aci osoba
upomniana).
Najcz ciej nie wnosz  op at za psy osoby (posiadacze) z terenu miasta, i nawet po wp acie po
terminie nie ponosz  oni z tego tytu u adnych konsekwencji, gdy  odsetki od nieterminowych wp at
do kwoty 6,60 z  s  pomijane (a takie odsetki wyst puj  w odniesieniu od kwot op at za psa).
Ide  ustalenia op aty od posiadania psów (wcze niej podatku) by o wprowadzenie mechanizmu
powoduj cego zahamowanie niekontrolowanego wzrostu populacji psów, i w takim kontek cie nale y
na dzie  dzisiejszy ocenia  ta op at . Wnoszone op aty maj  wi c:

- zniech ca  do nieuzasadnionego wzrostu liczby utrzymywanych psów
- pokry  koszty administracyjnej obs ugi prowadzonej ewidencji.

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
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Za przyj ciem uchwa y g osowa o – 13 radnych
Przeciw – 1 (K.Suchodolski)
Wstrzymuj cych si  – 0

11) Zmieniaj ca  uchwa  w sprawie diety przewodnicz cego organu wykonawczego
jednostki pomocniczej

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy  poinformowa , e diety so tysów maj  pokry  (rycza towo)
ponoszone koszty zwi zane z pe nieniem funkcji przewodnicz cego jednostki pomocniczej. Nie
nale y wi c myli  poj cia „diety” od poj cia „wynagrodzenia”.
Obecnie po zmianie wysoko ci diet w drodze uchwa y rady z dnia 27 czerwca 2008 r., dieta so tysa
wynosi 180 z  miesi cznie. Po raz pierwszy diet  dla so tysów ustalono w grudniu 1996 r. (dieta by a
wyp acana od 1 stycznia 1997 roku) i by a ona okre lona w wysoko ci 600% diety dobowej
przys uguj cej z tytu u podró y s bowej na obszarze kraju czyli, czyli wynosi a:

- od 1 stycznia 1997 r. do 31 maja 1997 r. 49,20 z  (6 x 8,20 z )
- od 1 czerwca 1997 r. do 31 maja 1998 r. 60,00 z  (6 x 10 z )
- od 1 czerwca 1998 r. do 31 marca 1999 r. 72,00 z  (6 x 12 z )

W dniu 15 maja 1999 r. zmieniono zasady przyznawania diet radnych okre laj c, e od dnia 1 kwietnia
1999 r. dieta b dzie wynosi  82 z ote i w latach nast pnych b dzie ta kwota rewaloryzowana o
wska nik wzrostu cen dóbr i us ug konsumpcyjnych. W kolejnych wi c okresach wysoko  diet
so tysów wynosi a:

- od 1 kwietnia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r. – 82 z
- od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r. – 87 z
- od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. – 96 z
- od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. – 102 z
- od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. – 130 z

W grudniu 2003 roku ponownie zmieniono zasady przyznawania diet radnych okre laj c, e od 1
stycznia 2004 roku dieta b dzie wynosi  135 z otych i w kolejnych latach b dzie mog a ona by
podnoszona corocznie w wysoko ci nie wi kszej, ni  wska nik wzrostu p ac w sferze bud etowej. W
okresie obowi zywania tej uchwa y (uchwa a ta obowi zuje do dnia dzisiejszego) wysoko  diety
so tysa wynosi a:

- od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. – 135 z
- od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2008 r. – 139 z

Zaniechanie waloryzacji diet w 2006 i 2007 roku spowodowa o, e Rada Miejska w po owie 2008
roku dokona a urealnienia wysoko ci diety przewodnicz cego jednostki pomocniczej, tj.

- od 1 lipca 2008 r. – 180 z .
Od 1996 r. istnia y wi c trzy sposoby (systemy) ustalania diet so tysów w kolejnych latach, które
odnosi y si  do:

1) wielokrotno ci diety przy podró ach krajowych (obecnie dieta ta wynosi 23 z ote)
2) waloryzacja wska nikiem wzrostu cen i us ug konsumpcyjnych
3) waloryzacja wska nikiem planowanego w ustawie bud etowej wska nika wzrostu p ac w

sferze bud etowej.
W przedstawionym projekcie uchwa y zastosowano mechanizm waloryzacji diety poprzez
zastosowanie redniorocznego wska nik wzrostu wynagrodze  w pa stwowej sferze bud etowej – w
wysoko ci 103,9 %, tj. wska nik jaki zosta  okre lony w projekcie bud etu pa stwa na 2009 rok.
Takie podej cie jest  zgodne z zapisem § 2 uchwa y Nr 93/4/XIII/03 Rady Miejskiej w I owej z dnia
22 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia diety przewodnicz cego organu wykonawczego jednostki
pomocniczej który mówi, e „Kwota diety  okre lona w § 1 jest kwot  netto i mo e by  podwy szana
w drodze odr bnej uchwa y w stopniu odpowiadaj cym wska nikowi wzrostu p ac w sferze
bud etowej. Kwot  podaje si  w zaokr gleniu do pe nych z otych.” Tak wi c mno c aktualnie
obowi zuj  kwot  diety (180 z ) przez wska nik 103,9 % otrzymujemy now  kwot  187,02 z  co po
zaokr gleniu do p0e nych z otych daje proponowana kwot  187 z otych. Uchwa a z 2003 roku nie
precyzuje w jakich okresach dokonuje si  waloryzacji wysoko ci diet (czy ma to by  raz w roku, czy
dwa razy ani te  z jak  dat  ma by  przeprowadzona waloryzacja) w zwi zku z tym w projekcie
uchwa y przyj to za enie, e waloryzacja b dzie dokonana nie cz ciej ni  raz w roku, dlatego te  w
§ 3 uchwa y podano termin wej cia w ycie uchwa y jako dzie  1 lipca 2009 roku a wi c po roku
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czasu obowi zywania diety w kwocie 180 z otych.

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

Po g osowaniu wy ej wymienionej uchwa y Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej zarz dzi  10
minutow  przerw , a nast pnie  postanowiono przerwa  sesj  i kontynuowa  jej obrady w dniu
27 listopada 2008r. od godz. 15.00

Dnia 27 listopada 2008r. o godz. 1500 Pan Miros aw Wdowiak – Przewodnicz cy Rady Miejskiej
wznowi  obrady XX sesji Rady Miejskiej w I owej.

W tej cz ci sesji uczestniczy o 13 radnych – Pan Krzystof Suchodolski by  nieobecny.

12) Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod  i zbiorowego odprowadzania
cieków na rok 2009

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym
odprowadzaniu cieków, przedsi biorstwo wodno-kanalizacyjne, w terminie 70 dni przed planowanym
dniem wej cia taryf w ycie (a wi c do dnia 22 pa dziernika, je eli terminem wej cia w ycie taryf jest
dzie  1 stycznia) przedstawia burmistrzowi wniosek o ich zatwierdzenie. Burmistrz po otrzymaniu
taryf jest obowi zany:

- sprawdzi , czy taryfy zosta y opracowane zgodnie z przepisami ustawy, oraz
- zweryfikowa  koszty zwi zane ze wiadczeniem us ug, poniesione w poprzednim roku

obrachunkowym, ustalone na podstawie ewidencji ksi gowej, z uwzgl dnieniem planowanych
zmian  tych kosztów w roku obowi zywania taryf, pod wzgl dem celowo ci ich ponoszenia.

Po dokonaniu sprawdzenia, burmistrz przedstawia radzie projekt uchwa y o zatwierdzeniu taryf (je eli
sprawdzenie wypad o z wynikiem pozytywnym) lub o nie zatwierdzeniu taryf (je eli sprawdzenie
wypad o z wynikiem negatywnym).
Rada gminy ma z kolei obowi zek podj cia uchwa y o przyj ciu lub odrzuceniu taryf w terminie 45
dni od dnia z enia wniosku o ich zatwierdzenie przez ZGKiM. W zwi zku z tym, e wniosek zosta

ony w dniu 21 pa dziernika, rada powinna rozpatrzy  projekt uchwa y do dnia 5 grudnia.
Powy sze postanowienia wynikaj ce z art. 24 ustawy prowadz  do ci le okre lonych wniosków. O
tre ci uchwa y przygotowanej przez Burmistrza (przyj cie/odrzucenie taryf) decyduje to, czy zosta y
one przygotowane zgodnie z prawem a nie wysoko  okre lonych w nich stawek op at. Okre lone w
taryfie ceny powinny wynika  z ustalonych niezb dnych przychodów na wiadczenie us ug
okre lonych w taryfach, przy czym ustawodawca jasno okre li  sposób ustalenia tych przychodów. W
przypadku ZGKiM, który nie planuje wydatków inwestycyjnych, niezb dne przychody okre la si  na
podstawie poniesionych wydatków w poprzednim roku obrachunkowych (w tym przypadku jako rok
obrachunkowy rozumie si  okres od 1 wrze nia 2007 roku do 31 sierpnia 2008 r.) po uwzgl dnieniu
warunków ekonomicznych w okresie obowi zywania taryf (wska niki wzrostu kosztów), przy czym
przepisy prawa równie ci le okre laj  jaki wska nikami nale y si  pos ugiwa  w stosunku do
okre lonych kosztów. W przypadku przedstawienia przez burmistrza uchwa y o zatwierdzeniu taryf,
rada gminy nie ma mo liwo ci zatwierdzenia taryf z innymi stawkami lub op atami ni  okre lonymi w
taryfach opracowanych przez ZGKiM. Pomimo przygotowania przez burmistrza uchwa y o przyj ciu
lub odrzuceniu taryf, rada gminy mo e taka uchwa  uchwali  lub nie (je eli np. rada gminy znajdzie
niezgodno  taryfy z przepisami prawa co nie zosta o zauwa one przez burmistrza). Nale y zaznaczy ,
e zgodnie z § 4 rozporz dzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie

okre lania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozlicze  za zbiorowe
zaopatrzenie w wod  i zbiorowe odprowadzanie cieków (Dz.U. Nr 127, poz. 886) taryfa powinna
okre la :

1) rodzaje prowadzonej dzia alno ci przez ZGKiM
2) rodzaj i struktur  taryfy
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3) taryfowe grupy odbiorców us ug
4) rodzaje i wielko  cen i stawek op at
5) warunki rozlicze  z uwzgl dnieniem wyposa enia nieruchomo ci w przyrz dy i urz dzenia

pomiarowe
6) warunki stosowania cen i stawek op at (w tym: zakres wiadczonych us ug dla poszczególnych

taryfowych grup odbiorców oraz standardy jako ciowe obs ugi odbiorców us ug)
Z powy szego wynika, e burmistrz poza sprawdzeniem formalnym zgodno ci z prawem sporz dzonej
taryfy (taryf) mo e odnie  si  jedynie do wielko ci cen i stawek op at, pozosta a zawarto  taryfy
pozostaje do oceny przez radnych.

Check Lista
Ocena zgodno ci z prawem

Wyszczególnienie Ocena
TAK/NIE

Czy taryfa zosta a okre lona na czas obowi zywania równy 1 rok (art. 20 ust. 1
ustawy) TAK

Czy wniosek o zatwierdzenie taryf z ono w ustawowym terminie tj. do dnia
22 pa dziernika (art. 24 ust. 2 ustawy) TAK

Czy prawid owo okre lono poprzedni rok obrachunkowy, na podstawie którego
okre lano niezb dne przychody (Art. 20 ust. 4 pkt 1 ustawy w zwi zku z § 2
pkt 7 rozporz dzenia)

TAK

Czy okre lono prawid owo planowan  roczn  ilo wiadczonych us ug tzn.
ilo  zu ytej  wody  (czy  uwzgl dniono  tylko  stany  liczników  z  odczytów  czy
równie  ilo  wody zu ytej na cele okre lone w art. 22 ustawy) i ilo cieków
w ramach zbiorowego odprowadzania cieków (art. 20 ust. 4 pkt 2 ustawy i §
15 ust. 3 rozporz dzenia)

Patrz:
zestawienie

nr 1 pod
tabel

Czy ewidencja ksi gowa ewidencjonuje koszty wed ug taryfowych grup
odbiorców (art. 20 ust. 5 pkt 3 ustawy) TAK

Czy ewidencja ksi gowa umo liwia wydzielenie kosztów sta ych i zmiennych
zwi zanych z poszczególnymi rodzajami dzia alno ci ZGKiM (Art. 20 ust. 5
pkt 1 ustawy)

TAK

Czy ewidencja ksi gowa prowadzona jest w podziale na koszty bezpo rednie i
po rednie w ramach poszczególnych rodzajów dzia alno ci i grup taryfowych
odbiorców us ug (§ 12 ust. 2 pkt 2 rozporz dzenia)

TAK

Czy ewidencja ksi gowa umo liwia wydzielenie kosztów sta ych i zmiennych
w odniesieniu do poszczególnych taryf (Art. 20 ust. 5 pkt 1 ustawy) TAK

Czy ewidencja ksi gowa umo liwia przychodów zwi zanych z
poszczególnymi rodzajami dzia alno ci ZGKiM (Art. 20 ust. 5 pkt 1 ustawy) TAK

Czy ewidencja ksi gowa umo liwia wydzielenie przychodów w odniesieniu do
poszczególnych taryf (Art. 20 ust. 5 pkt 1 ustawy) TAK

Czy do wniosku do czono tabel  dotycz  szczegó owej kalkulacji
zawieraj  porównanie cen i stawek op at taryfy obowi zuj cej w dniu

enia wniosku z cenami i stawkami op at nowej taryfy dotycz cej
zaopatrzenia w wod  wed ug wzoru okre lonego w rozporz dzeniu (Art. 24
ust. 3 ustawy w zwi zku z § 19 ust. 2 pkt 4 lit. a rozporz dzenia)

TAK

Czy do wniosku do czono tabel  dotycz  szczegó owej kalkulacji
zawieraj  porównanie cen i stawek op at taryfy obowi zuj cej w dniu

enia wniosku z cenami i stawkami op at nowej taryfy dotycz cej
odprowadzania cieków wed ug wzoru okre lonego w rozporz dzeniu (Art. 24
ust. 3 ustawy w zwi zku z § 19 ust. 2 pkt 4 lit. b rozporz dzenia)

TAK

Czy do wniosku do czono tabel  dotycz  szczegó owej kalkulacji
ustalaj cej poziom niezb dnych przychodów wed ug wzoru okre lonego w
rozporz dzeniu (Art. 24 ust. 3 ustawy w zwi zku z § 19 ust. 2 pkt 4 lit. c
rozporz dzenia)

TAK

Czy do wniosku do czono tabel  dotycz  szczegó owej kalkulacji
okre laj  alokacj  niezb dnych przychodów wed ug taryfowych grup TAK
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odbiorców us ug w roku obowi zywania nowych taryf wed ug wzoru
okre lonego w rozporz dzeniu (Art. 24 ust. 3 ustawy w zwi zku z § 19 ust. 2
pkt 4 lit. d rozporz dzenia)
Czy do wniosku do czono tabel  dotycz  szczegó owej kalkulacji
wspó czynników alokacji w roku obowi zywania nowych taryf wed ug wzoru
okre lonego w rozporz dzeniu (Art. 24 ust. 3 ustawy w zwi zku z § 19 ust. 2
pkt 4 lit. e rozporz dzenia)

TAK

Czy do wniosku do czono tabel  dotycz  szczegó owej kalkulacji cen i
stawek op at za wod  i odprowadzanie cieków metoda alokacji prostej wed ug
wzoru okre lonego w rozporz dzeniu (Art. 24 ust. 3 ustawy w zwi zku z § 19
ust. 2 pkt 4 lit. f rozporz dzenia)

TAK

Czy do wniosku do czono tabel  dotycz  szczegó owej kalkulacji
(zestawienia) przychodów wed ug taryfowych grup odbiorców us ug, z
uwzgl dnieniem wielko ci zu ycia oraz cen i stawek op at w roku
obowi zywania  nowych  taryf  w  z otych  wed ug  wzoru  okre lonego  w
rozporz dzeniu (Art. 24 ust. 3 ustawy w zwi zku z § 19 ust. 2 pkt 4 lit. g
rozporz dzenia)

TAK

Czy do wniosku do czono tabel  dotycz  szczegó owej kalkulacji skutków
finansowych zmiany cen i stawek op at za zaopatrzenie w wod  i
odprowadzanie cieków wed ug wzoru okre lonego w rozporz dzeniu (Art. 24
ust. 3 ustawy w zwi zku z § 19 ust. 2 pkt 4 lit. f  rozporz dzenia)

TAK

Czy w taryfie okre lono rodzaje prowadzonej dzia alno ci przez ZGKiM (§ 4
ust. 1 pkt 1 rozporz dzenia) TAK

Czy w taryfie okre lono rodzaj i struktur  taryfy (§ 4 ust. 1 pkt 2 w zwi zku z
§ 14 rozporz dzenia) TAK

Czy w taryfie okre lono taryfowe grupy odbiorców us ug (§ 4 ust. 1 pkt 3
rozporz dzenia) TAK

Czy w taryfie okre lono rodzaje i wysoko  cen i stawek op at(§ 4 ust. 1 pkt 4
rozporz dzenia) TAK

Czy w taryfie okre lono warunki rozlicze  z uwzgl dnieniem wyposa enia
nieruchomo ci w przyrz dy i urz dzenia pomiarowe (§ 4 ust. 1 pkt 5
rozporz dzenia)

TAK

Czy w taryfie okre lono warunki stosowania cen i stawek op at (§ 4 ust. 1 pkt 6
rozporz dzenia) TAK

Czy w ramach okre lonych warunków stosowania cen i stawek op at okre lono
równie  zakres wiadczonych us ug dla poszczególnych taryfowych grup
odbiorców (§ 4 ust. 2 pkt 1 rozporz dzenia)

TAK

Czy w ramach okre lonych warunków stosowania cen i stawek op at okre lono
równie  standardy jako ciowe obs ugi odbiorców us ug (§ 4 ust. 2 pkt 2 i § 19
ust. 2 pkt 2 rozporz dzenia)

TAK

Czy stawki op at za zu yt  wod  i odprowadzenia cieków okre lono w
jednostce miary – metr sze cienny (§ 5 pkt 1 i pkt 3 rozporz dzenia) TAK

Czy okre lono we wniosku wysoko  wska nika, którym waloryzowano koszty
wynagrodze  oraz wiadcze  na rzecz pracowników oraz czy wska nik ten jest
w prawid owej wysoko ci (§ 8 ust. 1 pkt 1 i § 19 ust. 2 pkt 4 rozporz dzenia)

TAK

Czy okre lono we wniosku wysoko  wska nika, którym waloryzowano koszty
materia owe i koszty us ug transportowych oraz czy wska nik ten jest w
prawid owej wysoko ci (§ 8 ust. 1 pkt 2 i § 19 ust. 2 pkt 4 rozporz dzenia)

TAK

Je eli do okre lenia niezb dnych przychodów, koszty poniesione w roku
obrachunkowym zwi kszano przy ustalaniu nowych taryf, czy podano i
uzasadniono sposób waloryzacji tych kwot (§ 8 ust. 1 pkt 3 i § 19 ust. 2 pkt 4
rozporz dzenia)

TAK

Czy przy ustalaniu niezb dnych przychodów uwzgl dniono nale no ci
nieregularne czyli wierzytelno ci z tytu u op at za zbiorowe zaopatrzenie w
wod  i zbiorowe odprowadzanie cieków, nie ci galne w trybie ustalonym w
umowie o zaopatrzenie w wod  i odprowadzanie cieków (§ 8 ust.  1  pkt  5

TAK
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rozporz dzenia)
Czy okre lono sposób podzia u kosztów po rednich na poszczególne rodzaje
prowadzonej dzia alno ci przez ZGKiM (§ 11 ust. 1 rozporz dzenia) TAK

Czy okre lone koszty po rednie przypadaj ce na us ugi zwi zane ze
zbiorowym zaopatrzeniem w wod  podzielono na poszczególne taryfowe grupy
odbiorców wska nikiem sprzeda y rocznej wody (§ 11 ust. 1 i tabela E
za cznika do rozporz dzenia)

TAK

Czy okre lone w taryfie nowe stawki op at i cen zapewniaj  samofinansowanie
si  prowadzonej dzia alno ci (§ 13 ust. 2 pkt 1 rozporz dzenia) TAK

Czy opracowane taryfy motywuj  odbiorców us ug do racjonalnego
korzystania z wody (§ 13 ust. 2 pkt 2 rozporz dzenia) TAK

Czy opracowane taryfy motywuj  odbiorców us ug do ograniczenia
zanieczyszczania cieków (§ 13 ust. 2 pkt 2 rozporz dzenia) TAK

Czy przedstawione taryfy nie zawieraj  elementów kosztowych wynikaj cych
z subsydiowania skro nego (§ 13 ust. 2 pkt 3 rozporz dzenia) TAK

Czy w uzasadnieniu do wniosku podano informacje o zakresie wiadczonych
us ug i lokalnych uwarunkowaniach ich wiadczenia (§ 19 ust. 2 pkt 1
rozporz dzenia)

TAK

Czy w uzasadnieniu do wniosku podano informacje o zakresie wiadczonych
us ug i lokalnych uwarunkowaniach ich wiadczenia (§ 19 ust. 2 pkt 1
rozporz dzenia)

TAK

Czy w uzasadnieniu do wniosku podano informacj  dotycz  wp ywu
okre lonej taryfy na popraw  standardów jako ciowych us ug (§ 19 ust. 2 pkt 2
rozporz dzenia)

TAK

Czy do wniosku do czono ostatnie sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
(§ 19 ust. 3 pkt 1 rozporz dzenia) TAK

Czy  do czono  informacj  o  ilo ci  i  cenie  za  zakup  wody  przez  ZGKiM  lub
informacje o ilo ci i cenie za wprowadzenie cieków do urz dze  nieb cych
w posiadaniu ZGKiM (§ 19 ust. 3 pkt 3 rozporz dzenia)

Nie dotyczy

Zestawienie nr 1
Zu ycia wody i ilo ci cieków dostarczonych do oczyszczenia
w okresie 01-09-2007 do 31-08-2008

Woda I owa:
- zu ycie wody wg odczytów z liczników - 132 038,80 m3

- zu ycie wody wg rozlicze  rycza towych -   17 732,73 m3

                           ------------------------------------------------------
Razem: - 149 768,53 m3

Do taryfy przyj to - 149 800 m3

Woda Szczepanów
- zu ycie wody wg odczytów z liczników - 36 487,00 m3

- zu ycie wody wg rozlicze  rycza towych -   1 507,65 m3

                           ------------------------------------------------------
Razem: - 37 994,65 m3

Do taryfy przyj to - 38 000 m3

Oczyszczanie cieków – zlewnia I owa
- zu ycie wody wg odczytów z liczników - 125 286,80 m3

- zu ycie wody wg rozlicze  rycza towych -   17 677,04 m3

- cieki dowo one -     8 591,40 m3

                          ------------------------------------------------------
Razem: - 151 555,24 m3

Do taryfy przyj to - 151 600 m3
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Przewodnicz cy Rady Miejskiej udzieli  g osu Kierownikowi Zak adu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w I owej Panu Kowalskiemu, który poinformowa , e przy konstrukcji proponowanych
taryf uwzgl dniono 1% podatek od nieruchomo ci, o którym mowa we wcze niej podj tej uchwale.

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Za przyj ciem uchwa y g osowa o – 12 radnych
Przeciw – 0
Wstrzymuj cych si  – 1 (H. Kopczy ska-Gronek)

13) Zmieniaj ca uchwa  w sprawie zasad zbycia i obci ania nieruchomo ci stanowi cych
asno  Gminy I owa i nabycia nieruchomo ci do gminnego zasobu nieruchomo ci

Gminy I owa
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy poinformowa , e Prokuratura Okr gowa Wydzia  II
Post powania S dowego w Zielonej Górze z a w dniu 1 pa dziernika br. wniosek do Rady
Miejskiej w I owej o zmian  uchwa y Nr 284/4/XXXVI/06 w sprawie zasad zbycia i obci ania
nieruchomo ci stanowi cych w asno  Gminy I owa i nabycia nieruchomo ci do gminnego zasoby
nieruchomo ci Gminy I owa poprzez uchylenie § 7 ust. 1 . W zapisie tego § jest mowa o wysoko ci
bonifikat przy sprzeda y na rzecz najemców lokali mieszkalnych cyt. : „§ 7. 1. W przypadku zbycia
lokali mieszkalnych ich najemcom , z którymi najem zosta  nawi zany na czas nieoznaczony , stosuje
si  nast puj ce bonifikaty od ceny:

a) 85 %, je eli zap ata ceny nast puje w ca ci przed zawarciem umowy w formie aktu
notarialnego ,

b) 60 %, je eli  zap ata ceny nast puje w ratach ."
Uchwa a w sposób generalny okre li a wysoko  bonifikat , które Burmistrz I owej stosowa  i stosuje
w przypadku sprzeda y lokali na rzecz najemców komunalnych lokali mieszkalnych stanowi cych

asno  Gminy I owa.
W swoim wniosku Prokuratura wskaza a , e zapis w swej tre ci jest niezgodny z art.68 ust.1 pkt 7
ustawy z dnia 21-07-1997 r. o gospodarce nieruchomo ciami i z art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz dzie gminnym . W uzasadnieniu wniosku wskazano m.in.  cyt.: „Odnosz c si
do zakwestionowanego przepisu uchwa y z dnia 25 kwietnia 2006 r. zauwa  trzeba, i  decyzja o
udzieleniu bonifikaty nale y – zgodnie z tre ci  art.68 ust.1 w zw. Z art.4 pkt. 9 ustawy o gospodarce
nieruchomo ciami – do kompetencji wójta, burmistrza b  prezydenta miasta, a radzie gminy s y
jedynie uprawnienie do wyra enia b  odmowy wyra enia zgody na udzielenie przez ten organ
bonifikaty na sprzeda  konkretnie wskazanej nieruchomo ci imiennie okre lonemu nabywcy.”.
Bior c pod uwag  fakt z enia wniosku,  proponuj  skre lenie ust.1 § 7 przedmiotowej uchwa y i
zajmowanie w przysz ci stanowiska (wyra ania zgody b  odmowy w formie uchwa y) w ka dej
sprawie dotycz cej udzielenia bonifikaty indywidualnie (imiennie i do konkretnie wskazanej
nieruchomo ci) , tak jak sugeruje Prokuratura   .
Pe na tre  wniosku Prokuratury znajduje si  w Biurze Rady Miejskiej w I owej.

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 – 13 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 1 (J.Rodak)

Ad.II pkt 5
Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Pan Adam Gliniak – Burmistrz
Poinformowa , e w zwi zku z wcze niej przeprowadzonym przegl dem drzew oraz ponownie po
interpelacji stwierdzono, i  jest konieczno  podci cia konarów drzew. Te niezb dne zabiegi
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piel gnacyjne zostan  dokonane w przysz ym roku, z uwagi na brak rodków w tegorocznym
bud ecie gminy na tym zadaniu.
Odno nie terminu zako czenia remontu „Mostku Mi ci” na ul. Ogrodowej  o wypowied  w tej
sprawie poprosi  Pana Jerzego Rodaka Radnego i jednocze nie  Naczelnika Wydzia u Komunikacji,
Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w aganiu (odpowiedzialnego za wykonanie tego zadania).
Pan Rodak wyja ni , e w chwili obecnej trwaj  rozmowy z wykonawc  odno nie zako czenie prac.
Trudno w tej chwili okre li  dat  uko czenia zadania ze wzgl du na zmienne warunki pogodowe,
które obecnie b  utrudnieniem w prowadzeniu robót. Zadeklarowa  przeprowadzenie rozmów z
wykonawc  i inspektorem nadzoru w celu udost pnienia przejazdu pod rodkow  cz ci
remontowanego obiektu, co z pewno ci  zlikwiduje dotychczasowe uci liwo ci dla mieszka ców w
zwi zku z objazdem.
W sprawie k adki na ul. M skiej Burmistrz poinformowa , e o sprawie tej informowa  ju  na
poprzedniej sesji. Wyja ni  jednak, e sprawa budowy k adki si  przed a ze wzgl du na

ugotrwa e formalno ci zwi zane z przej ciem gruntu niezb dnego do wykonania k adki od Agencji
Rolnej Skarbu Pa stwa. Spowodowa o to tak e opó nienia w wykonaniu projektu k adki. Projekt ma
by  gotowy na pocz tku grudnia tego roku. Wtedy b dzie mo na podj  decyzj , co dalej z t
inwestycj . Chcieliby my w tym roku podpisa  umow  z potencjalnym wykonawc , oczywi cie je eli
warto  inwestycji nie przekroczy kwoty „z wolnej r ki”, od której zale y konieczno  rozpisania
przetargu (co z kolei ponownie mo e odwlec rozpocz cie tej inwestycji). W tej chwili jeste my

cicielami gruntu, posiadamy konieczne uzgodnienia m.in. z Konserwatorem Zabytków.
Przewlek  rozprawy wodno-prawnej spowodowa a opó nienie w projektowaniu.
Burmistrz zapewni  o realizacji tej inwestycji, je li nie w tym roku, to na pewno w przysz ym.

Przewodnicz cy Rady Miejskiej udzieli  g osu Panu Markowi Sawickiemu na Jego wniosek.
Pan Sawicki zapyta  radnych, którzy g osowali za dokonaniem zmian w uchwale dotycz cej
wysoko ci stawek podatku od nieruchomo ci, czy s  zadowoleni ze swojego g osowania. Stwierdzi ,
e nie rozumie przyj tego post powania zw aszcza, e w niedalekiej przysz ci czekaj  nas

inwestycje zwi zane z budow  sieci wodoci gowej np. Czy ówku, Jankowej i aga cu. Dla aga ca
trzeba jeszcze wykona  dokumentacj  projektow . rodki, które stracimy w wyniku tej zmiany to
kwota oko o 70 tys. z otych, które mog yby by  przeznaczone chocia by dla cz ciowego pokrycia
kosztów dokumentacji, wk adu w asnego itp. Szczególnie niezrozumia e jest takie post powanie w
wietle listu odczytanego przez Pani  Michalczuk  na poprzedniej sesji. Takie obni ki mog  pozornie

pomóc osobom o bardzo niskich dochodach, a dla pozosta ych mog  nawet by  niezauwa alne, ale ich
suma stanowi jednak kwot  znacz  w bud ecie gminy.

Radny Jerzy Rodak zwróci  si  do radnego Sawickiego, eby nie poucza  radnych jak maj  g osowa .
Uwa a, e ka dy post puje wed ug w asnej wiedzy i podejmuje okre lone decyzje.

Radny Sawicki stwierdzi , e Jego zamiarem nie by o pouczanie radnych, a jedynie wskazanie na
konsekwencje podj tych rozstrzygni .

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

Na tym protokó  zako czono. Protokó  zawiera  22 stron, ponumerowanych od 1 do 22.
Sesja rozpocz a si  w dniu 25 listopada 2008r. od godz. 1400 i trwa a do godz. 1615 , po czym zosta a
przerwana i w dniu 27 listopada 2008r. o godz.1500 obrady zosta y wznowione i trwa y nieprzerwanie
do godz. 1530

Protoko owa a:

Maria Soko owska


