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 PROTOKÓ   Nr III/10
z sesji Rady Miejskiej w I owej

z dnia  30 grudnia  2010 r.

odbytej w Gminnym Centrum Kultury  i Sportu w I owej, przy  ul. aga skiej 15

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

1) Brzezicki Józef
2) Burnat Krystyna
3) Czarnota Zdzis aw
4) Goc Robert
5) Janczyk Pawe
6) Kimla Renata
7) Konopa Halina
8) Laskowski Mieczys aw
9) Przynoga Franciszek
10) Rodak Jerzy
11) Sawicki Marek
12) Smaga Anatol
13) Stanis awski Miko aj
14) Wdowiak Miros aw
15) nowska Maria

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 I owej
2) Zdzis aw Filipiak – Przewodnicz cy Miejskiej Komisji Wyborczej
3) Roman Andzel – Sekretarz Gminy
4) Agata Matusiak-Wojnicz – Radca Prawny UM
5) Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego UM
6) Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy
7) Maria arska – Dyrektor GCKiS
8) Ewa Sowa – Pe nomocnik Burmistrza ds. Przeciwdzia ania Uzale nieniom
9) Piotr Kowalski – Kierownik Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej
10) Ks Marian Kapa – Proboszcz Parafii Pw NSPJ w I owej
11) Franciszek Paczkowski  – So tys wsi Czerna
12) Jan Dromarecki – so tys wsi Czy ówek
13) El bieta Kinal – Kierownik O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej
14) Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej
15) Miros aw Gubernator – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
16) Pawe  Lichta ski – Radny Powiatu aga skiego

Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej poprosi  Pana Zdzis awa Filipiaka, Przewodnicz cego
Miejskiej Komisji Wyborczej w I owej o wr czenie za wiadczenia o wyborze radnemu Jerzemu
Rodakowi.
Nast pnie przyst piono do z enia lubowania przez radnego.
Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej odczyta  rot lubowania:

„Wierny Konstytucji, i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, lubuje uroczy cie
 obowi zki radnego sprawowa  godnie, rzetelnie i uczciwie, maj c na wzgl dzie

dobro mojej gminy i jej mieszka ców.”
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po czym pan radny wypowiedzia  s owo „ lubuj ”. lubowanie zosta o z one z dodaniem zdania:
„Tak mi dopomó  Bóg.”
Po z eniu lubowania Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej przedstawi  nast puj cy porz dek
obrad:

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 udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w
owej przy ul. aga skiej 36/3 – referuje J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie

Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 7),
2) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w

owej przy ul. Nadrzecznej 11/17 – referuje J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie
Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 7),

3) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w
owej przy ul. Kolejowej 9/10 – referuje J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie

Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 7),
4) uchwalenia trybu i sposobu powo ywania i odwo ywania cz onków Zespo u

Interdyscyplinarnego oraz szczegó owych warunków jego funkcjonowania – referuje
Kierownik O rodka Pomocy Spo ecznej – referuje Kierownik O rodka Pomocy
Spo ecznej (Druk Nr 7),

5) zarz dzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysoko ci
wynagrodzenia za inkaso – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 6),

6) zarz dzenia poboru op aty od posiadania psów, wyznaczenia inkasentów i wysoko ci
wynagrodzenia za inkaso – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 6),

7) zarz dzenia poboru op aty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i
wysoko ci wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu p atno ci dla
inkasentów – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 6),

8) powo ania i ustalenia sk adu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz wybór jej
przewodnicz cego – referuje Przewodnicz cy Rady Miejskiej (Druk Nr 7),

9) zmieniaj ca uchwa  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu arskiego
w 2010 roku – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 6),

10) zmieniaj ca uchwa  w sprawie zaci gni cia d ugoterminowego kredytu w 2010 roku –
referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 7),

11) zmieniaj ca uchwa  w sprawie zaci gni cia d ugoterminowego kredytu w 2010 roku –
referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 7),

12)  zmian bud etu Gminy I owa na 2010 r. – referuje Skarbnik Gminy
13) uchwalenia bud etu gminy I owa na  2011 rok – referuje Burmistrz (Druk Nr 8),

odczytanie projektu uchwa y bud etowej,
odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwa y
bud etowej,
odczytanie opinii poszczególnych komisji sta ych rady gminy o projekcie
uchwa y bud etowej,
dyskusje  nad projektem uchwa y bud etowej,

osowanie nad uchwa  bud etow .
14) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy I owa na lata 2011-2018 –

referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 9),
15) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu arskiego w 2011 r. – referuje Skarbnik

Gminy (Druk Nr 6),
16) ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2011 rok dla Zak adu Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej – referuje Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej (Druk Nr 7).
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4. Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Zako czenie III sesji Rady Miejskiej w I owej.

Burmistrz I owej zg osi  wniosek o wprowadzenie do porz dku obrad nast puj cych zmian:
1)  przesuni cie projektu uchwa y z poz. 10) porz dku obrad na poz. 12),
2)   wprowadzenia do porz dku obrad projektu uchwa y w sprawie  uchwalenia „Rocznego

programu wspó pracy gminy I owa z organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku
publicznego i o wolontariacie w 2011 roku”,

3) uchylaj ca uchwa  w sprawie wyra enia zgody na udzielenie  pomocy finansowej dla
Powiatu aga skiego na dofinansowanie w 2011 roku zadania inwestycyjnego pod nazw
„Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej 1082F w m. I owa

aga ska” w kierunku Czy ówka etap II.
osowanie wniosku:

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

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

PRZEBIEG OBRAD
Ad. II pkt 1
Pan Adam Gliniak–  Burmistrz I owej przedstawi  sprawozdanie z podj tych dzia  mi dzy
sesjami:

na poprzedniej sesji w dniu 14 grudnia br. informowa em Pa stwa o z eniu    wniosków
do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie oraz do Województwa Lubuskiego na
uruchomienie dotacji celowej na budow  kompleksu   sportowego w ramach Programu
„Moje Boisko-Orlik 2012” przy ul. Piaskowej w I owej. Wnioski zosta y pozytywnie
zaopiniowane a rodki finansowe w wysoko ci 666.000,00 z otych przelane na konto
Gminy,
dokona em ostatecznego rozliczenia z Agencj  Nieruchomo ci Rolnych  robót dla zadania
„Utwardzenie powierzchni gruntu dzia ki budowlanej poprzez wykonanie ci gów pieszo-
jezdnych oraz remont istniej cych ci gów pieszo jezdnych- osiedle mieszkaniowe
Czy ówek”,
dokona em inspekcji stanu wa ów zalewu w Klikowie i rzeki Czernej Ma ej,
podj em dzia ania maj ce na celu okre lenie kosztów naprawy wa ów zalewu na wysoko ci
wlotu rowu opaskowego do ruroci gu podziemnego,
wyda em  3 decyzje  o warunkach zabudowy,
podpisa em porozumienie z Powiatem aga skim w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu aga skiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazw
„Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej 1082F w m. I owa

aga ska” – w kierunku Czy ówka o d ugo ci 490 mb,
rozliczy em w/w zadanie,

NIERUCHOMO CI

wystosowa em zaproszenie do rzeczoznawców maj tkowych do z enia ofert cenowych
dot. wykonywania operatów szacunkowych nieruchomo ci w roku 2011,
na wniosek u ytkownika wieczystego zmieni em stawk  procentow  op aty rocznej w
stosunku do dzia ki nr 1215/4 w I owej przy ul. Traugutta,
podpisa em umow  dzier awy na cele rolne dzia ki nr 436 w I owej,
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podpisa em z nabywc  wy onionym w drodze przetargu umow  notarialn  dot. sprzeda y
dzia ki nr 619/4 w I owej przy ul. Ró anej,
w dniu 23 grudnia ze skutkiem negatywnym (brak wp aty wadium) odby y si  II przetargi
ustne nieograniczone na sprzeda  dzia ek nr 78/2 i 80/6 w I owej przy ul. aków,
zgodnie z zapisami umowy notarialnej przedstawiciele Agencji Nieruchomo ci Rolnych
przeprowadzili kontrol  wykorzystania dzia ki nr 1178/1 w I owej przy ul. Traugutta.
Dzia ka ta zosta a przekazana nieodp atnie Gminie I owa przez ANR w roku  2000 z
przeznaczeniem pod jedn  ze studni uj cia wody w I owej. Kontrola polega a na
sprawdzeniu czy dzia ka jest w dalszym ci gu w asno ci  Gminy i czy nie zosta  zmieniony
cel na jaki zosta a przekazana. W wyniku kontroli nie stwierdzono odst pie  od warunków
przekazania.
DROGI
podpisa em z Zak adem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej umow  na
zimowe utrzymanie dróg w roku 2011,
uzgodni em pozytywnie wniosek w sprawie przewozów regularnych osób na liniach
komunikacyjnych proponowanych przez Przedsi biorstwo Komunikacji Samochodowej
S.A. w arach,
zlecono po raz trzeci wykonanie dla dwóch podmiotów wywiezienie zalegaj cego na
drogach niegu z terenu miasta I owa  z ulic Mickiewicza , ul. Ko ciuszki , Placu Wolno ci ,
1 Maja , Batorego oraz targowiska miejskiego przy ul. Ko cielnej,
w zwi zku z moim wyst pieniem otrzyma em odpowied  z Starostwa Powiatowego w

aganiu, i  wnioskowane przej cie dla pieszych w m. Jankowa aga ska zostanie
wykonane po wykonaniu przez nich modernizacji zatoki autobusowej w s siedztwie
planowanego przej cia,
zgodnie z moim wnioskiem Zarz du Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zadeklarowa
napraw  zapadni tej  nawierzchni w ci gu drogi wojewódzkiej nr 300 w m. Borowe,
wydano 4 decyzje zezwalaj ce na wycink  drzew,
wydano 4 za wiadczenia o przeznaczeniu dzia ki w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy i miasta I owa,
wydano 1 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
wydano 2 za wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
wydano 9 za wiadcze  o zmianie wpisu do ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
wydano 4 za wiadczenia o zawieszeniu wykonywania dzia alno ci gospodarczej,

    wydano 4 za wiadczenia potwierdzaj ce dane z ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
wydano 5 decyzji o zaprzestaniu wykonywania dzia alno ci gospodarczej,
wydano 3 zezwolenia (do 4,5% zawarto ci alkoholu oraz na piwo, powy ej 4,5% do 18%
alkoholu (z wyj tkiem piwa) i powy ej 18% alkoholu) na sprzeda  napojów alkoholowych
w punkcie sprzeda y detalicznej – sklep spo ywczo – przemys owy w m. Szczepanów na
dzia ce nr 168,
rozliczono dotacj  (4000 z .) z LUW w Gorzowie Wlkp na zadania powierzone gminie na
utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

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

2. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.
Nie zosta y zg oszone.
W tym punkcie obrad pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformowa , e wspólnie z
Wiceprzewodnicz cym Rady Miejskiej panem Anatolem Smaga przekaza  na r ce pana
Wojciechowskiego kwot  1 tys. z otych zebran  od radnych w dniu 14 grudnia 2010 r.  jako pomoc
finansow   rodzinom, których dom zniszczy  po ar.
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Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformowa , e radny Franciszek Przynoga z  wniosek
o wstrzymanie zadania inwestycyjnego „Budowa mostku przy ul. M skiej”, z którego tre ci
radni mog  si  zapozna  w przewie obrad.

Ad. II pkt 3
Przyj cie uchwa  w sprawie:
Przewodnicz cy Rady Miejskiej przed przyst pieniem do omawiania projektów uchwa  zapozna
radnych z protoko em z przeprowadzonych konsultacji projektów uchwa  z radami dzia alno ci
po ytku publicznego, organizacjami pozarz dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i wolontariacie.
Do projektów uchwa  nie wp yn y adne uwagi.

1) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w
owej przy ul. aga skiej 36/3

Pan Janusz Kaniecki, Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej omówi  projekt uchwa y.
osowanie uchwa y:

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

2) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w
owej przy ul. Nadrzecznej 11/17

Pan Janusz Kaniecki, Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej omówi  projekt uchwa y.
osowanie uchwa y:

w g osowaniu uczestniczy o 15 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. Kolejowej 9/10

Pan Janusz Kaniecki, Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej omówi  projekt uchwa y.
osowanie uchwa y:

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

4) uchwalenia trybu i sposobu powo ywania i odwo ywania cz onków Zespo u
Interdyscyplinarnego oraz szczegó owych warunków jego funkcjonowania

Pani El bieta Kinal – Kierownik O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej omówi a projekt uchwa y.
Poprosi a radnych o wprowadzenie autopoprawki w rozdziale I § 1 ust. 2 pkt 3), zamiast wyrazów:
„Komendy Policji” wpisa  wyrazy: „Komisariatu Policji”, gdy  w mie cie I owa jest Komisariat
Policji, natomiast Komenda Policji mie ci si  w aganiu.

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

5) zarz dzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysoko ci
wynagrodzenia za inkaso

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y i wyja ni , e na terenie gminy
owa przyj te  jest wyznaczanie jako inkasentów – so tysów poszczególnych so ectw lub osób

przez nie wskazanych. Projekt uchwa y zak ada powo anie 10 inkasentów cznie z okre leniem
terenu obs ugiwanego przez ka dego z nich (so ectwa).

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.
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6) zarz dzenia poboru op aty od posiadania psów, wyznaczenia inkasentów i wysoko ci
wynagrodzenia za inkaso

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y i poinformowa , e Art. 19 ustawy
o podatkach o op atach lokalnych -upowa nia rad  gminy do:

- zarz dzenia poboru op aty od posiadania psów  w drodze inkasa (art. 19 pkt 2),
- wyznaczenia inkasentów (art. 19 pkt 2),
- ustalenia wynagrodzenia inkasentów - inkasa (art. 19 pkt 2),
- ustalenia zasad poboru op aty od posiadania psów (art. 19 pkt 1).

W tym konkretnym przypadku, inkaso polega  b dzie na poborze op aty od posiadania psa na
terenie wiejskim od mieszka ców so ectwa przez wyznaczonego inkasenta, w zamian wystawiaj c
pokwitowanie dokonanej wp aty.
Ugruntowanym prawem zwyczajowym na terenie gminy I owa jest wyznaczanie jako inkasentów –
so tysów poszczególnych so ectw lub osób przez nie wskazanych. Projekt uchwa y zak ada
powo anie 10 inkasentów cznie z okre leniem terenu obs ugiwanego przez ka dego z nich
(so ectwa).
Zaproponowano równie  wysoko  wynagrodzenia za pobór op aty od posiadania psa w wysoko ci
10% zainkasowanych kwot. Wysoko  ta nie ulega zmianie w porównaniu z rokiem 2010,
poniewa  waloryzacja samej wysoko ci op aty od posiadania psa automatycznie powoduje
kwotowy wzrost wynagrodzenia za inkaso.
Projekt uchwa y zawiera równie  regulacj  dotycz  zasady poboru op aty od posiadania psa na
terenie miejskim (§ 4 uchwa y). Okre la on miejsce wnoszenia tej op aty w zale no ci od tego, czy
op ata wnoszona jest w formie gotówkowej czy bezgotówkowej.

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

7) zarz dzenia poboru op aty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i
wysoko ci wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu p atno ci dla
inkasentów

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y i poinformowa , e opis do
uchwa y w zakresie poj cia inkasa, inkasentów i wysoko ci wynagrodzenia za inkaso jest
analogiczny do opisu umieszczonego przy projekcie uchwa y w sprawie zarz dzenia poboru op aty
od posiadania psów, wyznaczenia inkasentów i wysoko ci wynagrodzenia za inkaso.
Poniewa  w przypadku pobierania op aty targowej na terenie ca ej gminy (nie tylko na terenie
wiejskim) odbywa si  w drodze inkasa, w niniejszym projekcie wyznaczonych jest 11 inkasentów –
dodatkowo na teren miasta I owa.
Dodatkowo w projekcie uchwa y wyznaczono inny termin rozliczania si  inkasentów z terenu
so ectw ni  wynika to z ogólnej zasady która mówi, e terminem p atno ci dla inkasentów jest
dzie  nast puj cy po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wp ata
podatku powinna nast pi . Terminem wniesienia op aty targowej jest dany dzie  w którym
dokonywany jest handel na targowisku, tak wi c terminem rozliczenia dla inkasentów (bez zmiany
tego terminu) nast pny dzie  po poborze op aty. Dlatego te  niew tpliwie celowe jest
wprowadzenie rozliczenie si  inkasentów w zakresie pobranych op at targowych z terenu
wiejskiego raz w miesi cu.

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

8) powo ania i ustalenia sk adu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz wybór jej
przewodnicz cego

Pan Józef Brzezicki – Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformowa , e projekt uchwa y
wywo any jest wnioskiem Klubu Radnych Rady Miejskiej w I owej „Nasza Gmina” o
desygnowaniu swojego przedstawiciela w osobie pana Marka Sawickiego do pracy w komisji
rewizyjnej Rady Miejskiej w I owej. Wyja ni , e zgodnie z Art. 18a ust. 2 w sk ad komisji



7

rewizyjnej wchodz  radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów.
W zwi zku z powy szym pan Przewodnicz cy poprosi  o zg aszanie kandydatur do komisji.
Zosta y zg oszeni nast puj cy kandydaci:

1. Pan Jerzy Rodak
2. Pan Pawe  Janczyk
3. Pan Robert Goc
4. Pan Marek Sawicki

Zg oszeni kandydaci wyrazili zgod  na kandydowanie.
Przewodnicz cy Rady zapyta , czy Rada wyra a zgod , aby komisja rewizyjna liczy a 4 osoby.
W g osowaniu uczestniczy o 15 radnych.
Za propozycj  g osowa o – 12 radnych
Przeciw – 0
Wstrzyma o si  od g osu – 3 (K. Burnat, M. Wdowiak, M. Stanis awski)
Nast pnie przyst piono do wyboru Przewodnicz cego Komisji Rewizyjnej.
Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej poprosi  o zg aszanie kandydatur na Przewodnicz cego
Komisji Rewizyjnej.
Na Przewodnicz cego Komisji Rewizyjnej zosta  zg oszony Pan Jerzy Rodak, który wyrazi  zgod
na kandydowanie.
Poniewa  zosta a zg oszona jedna kandydatura, g osowanie odby o si  jawne przez podniesienie

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

Przewodnicz cym Komisji Rewizyjnej zosta  wybrany
Pan Jerzy Rodak

Komisja Rewizyjna zosta a wybrana w sk adzie:
1. Pan Jerzy Rodak                 – przewodnicz cy
2. Pan Pawe  Janczyk             – cz onek
3. Pan Robert Goc                  – cz onek
4. Pan Marek Sawicki            – cz onek

osowanie uchwa y w sprawie powo ania i ustalenia sk adu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz
wybór jej przewodnicz cego
W g osowaniu uczestniczy o 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

9) zmieniaj ca uchwa  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu arskiego
w 2010 roku

Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y poinformowa a, e w
uchwale Nr 309/5/XXXVI/09 Rady Miejskiej w I owej z dnia 30 grudnia 2009 r. pomoc finansowa
by a okre lona w kwocie 5.525 z   po rozliczeniu ilo ci dziewcz t zaszczepionych zamkn a si
kwot  w wysoko ci 5.100 z  , st d przedstawiony projekt uchwa y zmieniaj cej.

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

10) zmieniaj ca uchwa  w sprawie zaci gni cia d ugoterminowego kredytu w 2010 roku
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y. Wyja ni a, e projekt
uchwa y dotyczy zmniejszenia wysoko ci zaci gni tego d ugoterminowego kredytu w 2010 roku w
kwocie 1.245.000 z  do kwoty 1.140.000 z .
Pan Przewodnicz cy Rady poda , e uchwa y organów gminy dotycz ce zobowi za  finansowych
zapadaj  bezwzgl dn  wi kszo ci  g osów w obecno ci co najmniej po owy ustawowego sk adu
rady.
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osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

11) zmian bud etu Gminy I owa na 2010 r.
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y. Poinformowa a, e
zmniejszenie planu wydatków o kwot  157.760 z  w dziale 010 rozdzia  01041 §§ 6050, 6058,6059
dotyczy zada  zwi zanych z budow  wodoci gów w so ectwach aganiec, Czy ówek, Jankowa.
Zostaje zmniejszony plan wydatków  (dzia  600 rozdzia  60016 § 6050)  na ogóln  kwot   209.738

 w tym:
przebudowa ul. Ko cielnej o kwot  189.251 z ,
Plac Wolno ci – modernizacja po czona z odnow  o kwot  7.248 z ,
poprawy bezpiecze stwa ruchu drogowego poprzez przebudow  ul. Hutniczej o kwot  699 z ,
modernizacja ul Pu askiego ( dojazd do SP i Gimnazjum) o kwot  63 z ,
budowa k adki nad rzek   Czerna Ma a ul. M ska o kwot  12.128 z ,
uzbrojenie Strefy Aktywno ci Gospodarczej – droga o kwot  349 z .
Zostaje zmniejszony plan wydatków  ( dzia  900 rozdzia  90095) o kwot   3.587z   w  tym:
ci gi pieszo- jezdne na Osiedlu Mieszkaniowym Czy ówek o kwot  7 z ,
urz dzenie placów zabaw – etap I o kwot  3.580 z .
Zostaje zmniejszony plan wydatków ( dzia  900 rozdzia  90015 ) o 76.062 z  ,
który dotyczy o wietlenia towarzysz cego przebudowie ul. Ko cielnej.
Zmniejszenie o kwot  18.800 z   (dzia  900 rozdzia  90004 ) wi e si  z realizacj  zadania
dotycz cego Parku Dworskiego w I owej.
Zmniejszenie planu wydatków o kwot  8.000 z  ( dzia  900 rozdzia  90001 )
dotyczy realizacja zadania zwi zanego z budow  przepompowni przy ul. Surzyna.
Zmniejszenie planu wydatków o kwot  482.524 z  ( dzia  926 rozdzia  92601 § 6050 ) dotyczy
boisk „ Orlik „.
Zmniejszenie w dziale 750 rozdzia  75023 planu wydatków o kwot  10.770 z   dotyczy zakupu
serwera, programów i komputerów do Urz du Miejskiego w I owej.
Zmniejszenie w dziale 801 rozdzia  80101 planu wydatków o kwot  120 z  na wniosek Dyrektora
SP w I owej dotyczy zakupu kopiarki.
Zmniejszenie w dziale 801 rozdzia  80104 planu wydatków o kwot  10.000 z  na wniosek
Dyrektora Przedszkola Miejskiego dotyczy zakupu pieca c.o..
Zmniejszenie w dziale 921 rozdzia  92109 o kwot  800 z  dotyczy remontu wietlicy wiejskiej w
Klikowie.
W planie wydatków bie cych zostaj  zmniejszone wydatki dotycz ce:

- utrzymania rowów melioracyjnych o kwot  4.145 z  ( dzia  010 rozdzia
     01008),

- wp at Gminy na rzecz izb rolniczych o kwot  2.600 z  ( dzia  010 rozdzia  01030),
- wycen nieruchomo ci o kwot  7.000 z  ( dzia  700 rozdzia  70005),
- podzia ów geodezyjnych o kwot  7.000 z  ( dzia  710 rozdzia  71014 ),
- wynagrodze  osobowych pracowników o kwot  6.522 z  ( dzia  750 rozdzia  75023),
- promocji Gminy o kwot  18.000 z   ( dzia  750 rozdzia  75075 ),
- obs ugi d ugu o kwot  108.902 z  ( dzia  757 rozdzia  75702 ),
- pomocy spo ecznej o kwot   49.235 z  ( dzia  852 ), na wniosek Kierownika OPS.
- dotacji dla Biblioteki  Publicznej w I owej  o kwot  11.041 z  ( dzia  921 rozdzia  92116 ),

na wniosek Kierownika Biblioteki,
- og osze  konkursów w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwot  1.534z   ( dzia  926

rozdzia  92601 ),
- dotacji celowej na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwot  5.558 z  ( dzia  926

rozdzia  92605 ),
Plan wydatków zostaje zwi kszony na nast puj ce zadania :

- przewozy szkolne o kwot  9.798 z  ( dzia  801 rozdzia  80113 ),
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- dotacja podmiotowa dla „ Ma ej Szko y” w Koninie o kwot  16.216 z  w tym:
 dzia  801 rozdzia  80101 § 2540 o kwot  2.820 z , 80103 §2540 o kwot  13.320 z , dzia
854 rozdzia  85404 § 2540 o kwot  76 z  ,

- uzbrojenie strefy gospodarczej – droga o kwot  1 z  ( dzia  600 rozdzia   60016 § 6057 ).
Równolegle ze zwi kszeniem planu dochodów w dziale 756 rozdzia  75618 § 0480 – wp ywy z
op at za zezwolenia na sprzeda  alkoholu o kwot  352 z  zostaje zwi kszony plan wydatków   w
dziale  851 rozdzia  85154 na zadanie zwi zane z przeciwdzia aniem alkoholizmowi równie  o
kwot  352 z .

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

12) zmieniaj ca uchwa  w sprawie zaci gni cia d ugoterminowego kredytu w 2010 roku
Pani  Ewa  Pasternak-Jerz  –  Skarbnik  Gminy  omówi a  projekt  uchwa y.  W  zwi zku  z  tym,  e
ostatnia zmiana uchwa y bud etowej na rok 2010, przewiduje zmniejszenie planu wydatków o
kwot  1.173.331 z  natomiast planu dochodów o kwot  129.202 z , to ró nica pomi dzy tymi
zmniejszeniami równa si  kwocie 1.044.129 z , co ma swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu
przychodów z tytu u kredytów i po yczek tj. podj ta uchwa a zmniejszaj ca kwot  kredytu o
105.000 z  tj. zmniejszaj ca kwot  kredytu z 1.245.000 do kwoty 1.140.000 z , zmniejszenie
po yczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w za czniku Nr 6 z planowanej kwoty 884.569 do
kwoty 875.440 tj. o 9.129 z . Pozosta a kwota zmniejszenia kredytu o 930.000 z  ma swoje
odzwierciedlenie w przed onym projekcie uchwa y, w którym zostaje zmniejszona kwota kredytu
z 1.200.000 z   do kwoty 270.000 z .
Pan Przewodnicz cy Rady poda , e uchwa y organów gminy dotycz ce zobowi za  finansowych
zapadaj  bezwzgl dn  wi kszo ci  g osów w obecno ci co najmniej po owy ustawowego sk adu
rady.

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

13) uchwalenia bud etu gminy I owa na 2011 rok
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi  ogólne za enia projektu uchwa y bud etowej.
Poinformowa , e przedstawiony projekt bud etu ma zapewni  funkcjonowanie wszystkich
jednostek i zak adów gminnych, ale jednocze nie zak ada przyj cie polityki prorozwojowej w
sensie wykonania konkretnych inwestycji. Z takiego za enia zosta y ustalone kwoty: dochody
bud etu gminy w cznej kwocie 30.110.031 z  i wydatki w wysoko ci 35.742.325 z .  Wyst puj cy
deficyt w kwocie 5.632.294 z  ma by  sfinansowany przychodami pochodz cymi z zaci gni tych
kredytów i po yczek. Trzeba te  zda  sobie spraw  z tego, e równie  do dochodów zosta y
wpisane dochody ze sprzeda y mienia w kwocie oko o 3.600 tys. z , które to dochody
niekoniecznie musz  by  wykonane (w sensie takim, e je eli nie b dzie kupców to trudno co
sprzeda ). W zwi zku z tym za enie jest takie, e je eli wyst pi  jakiekolwiek oszcz dno ci w
funkcjonowaniu gminy i przy realizacji inwestycji, to ten bud et jest mo liwy do zrealizowania
wtedy je eli b dziemy schodzi  z tych dochodów, które nie b  wykonywane. A wi c g ównie
tutaj chodzi o du e do  ryzyko wykonania dochodów ze sprzeda y. Taki deficyt i takie dochody ze
sprzeda y mienia za ono dlatego, eby mie  mo liwo  zapisania w bud ecie zada
inwestycyjnych, na które mo emy stara  si  o dofinansowanie. Je eli dofinansowanie uzyskamy
wtedy mo emy przyst pi  do przetargu i w drodze przetargu mo na równie  osi gn  okre lone
oszcz dno ci. Przede wszystkim chodzi tutaj o takie inwestycje jak: doko czenie wodoci gu w

aga cu, wodoci g w So ectwie Czerna. Te inwestycje planujemy sfinansowa  w do  du ej cz ci
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwoty, które s  oszacowane wynikaj  z kosztorysów,
które  s  cz ci  dokumentacji  technicznej  tych  wodoci gów.  Nast pna  inwestycja  to  remont  i
wyposa enie wietlicy wiejskiej w Klikowie. Z uwagi na z y stan techniczny tej wietlicy ju
wcze niej by y podj te dzia ania zwi zane z wykonaniem dokumentacji. Wykonanie tej inwestycji
równie  ma by  w cz ci sfinansowane z wydatków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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Budowa placów zabaw w miejscowo ciach: Borowe, Czerna, Klików, Czy ówek, I owa,
Szczepanów, Wilkowisko, Konin aga ski, Jankowa aga ska oraz aganiec. W zwi zku z tym
zosta  z ony równie  wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez o  czwart
tzw. Lidera, któr  pilotuj  „Bory Dolno skie”. Nast pne zadanie to budowa k adki nad rzek
Czern  Ma  wraz z ci giem pieszo-rowerowym przy ulicy M skiej. Pocz tkowo zak adano
jedynie udzia rodków w asnych w jej wykonaniu, obecnie istnieje mo liwo  przeprowadzenia tej
inwestycji rodkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – wniosek na dofinansowanie tej

adki równie  zosta  z ony. Kolejna inwestycja to Plac Wolno ci – modernizacja po czona z
odnow . Dokumentacj  techniczn  ju  posiadamy, równie  liczymy, e z Lubuskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego b dziemy mogli dofinansowa  t  inwestycj .
Uzbrojenie Strefy Aktywno ci Gospodarczej – obejmuje w tabeli inwestycyjnej projektu bud etu
trzy pozycje (wodoci gi, kanalizacja oraz droga z odwodnieniem), jest to ostatni etap uzbrojenia tej
Strefy. Atrakcyjno  tej Strefy znacznie wzro nie, a po rozpocz ciu modernizacji drugiej nitki
autostrady i wybudowaniu drogi alternatywnej b dzie to maksymalne uatrakcyjnienie tego obszaru.
Nast pna inwestycja to w ramach tzw. „Schetynówki” kompleksowy program poprawy
bezpiecze stwa na drogach gminnych (utwardzenie niektórych odcinków dróg na obszarach
wiejskich). rodki s  ju  przyznane w po owie ca ych kosztów inwestycji i b dziemy przyst powa
teraz do rozpisania przetargu. Budowa parkingu w Koninie aga skim – jest to inwestycja z
funduszy so eckich. Kontynuacja przebudowy ulicy Ko cielnej. Wchodzimy równie  w program
Lubuski E-Urz d, który da nam mo liwo  obs ugi mieszka ców drog  elektroniczn , jak równie
obiegu dokumentów w urz dzie drog  elektroniczn . Zakup samochodu dla Ochotniczej Stra y
Po arnej  I owa  w  ramach  programu  Lubuski  Regionalny  Program  Operacyjny  –  zosta a
przewidziana kwota czna w wysoko ci 700 tys. z . Za yli my, e zakupimy samochód
wyposa ony w urz dzenia, które nasza stra  ma w z ym stanie technicznym, albo ich nie posiada.
Opracowanie projektu kanalizacji ciekowej przy ulicy Traugutta (jest to ostatni odcinek, który nie
posiada jeszcze kanalizacji w I owej). W zwi zku z tym, e jeste my tzw. Aglomeracj  w sensie
prawnym, dlatego musimy do 2015 roku skanalizowa  t  ulic . Nast pn  nasz  inwestycj  z
ochrony rodowiska jest wniesienie wk adu do Spó ki z o.o. Gospodarka Odpadami  w obr bie
Powiatu  arskiego i aga skiego. My , e wspólne dzia anie z gminami  tych dwóch powiatów
zaowocuje docelowo rozwi zaniem problemów gospodarki naszymi odpadami. Pozostaje jeszcze
doko czenie budowy boiska „Orlik”. S  to g ówne inwestycje, które w przysz ym roku b
realizowane. My , e mo emy mie  nadziej , e uda si  ten bud et tak napi ty i przy prowadzeniu
takiej polityki zrealizowa .

Pan Józef Brzezicki Przewodnicz cy Rady Miejskiej odczyta   Uchwa  Nr 512/2010 Sk adu
Orzekaj cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 2 grudnia 2010 r. w
sprawie: wydania opinii o przed onym projekcie uchwa y bud etowej na 2011 rok wraz z
uzasadnieniem oraz mo liwo ci sfinansowania deficytu przedstawionego w 2011 roku Gminy

owa.

Przewodnicz cy Rady skierowa  pytanie do pani Skarbnik Gminy, czy uwagi Regionalnej Izby
Obrachunkowej zosta y uwzgl dnione.

Pani Skarbnik stwierdzi a, e uwagi zosta y uwzgl dnione.

Nast pnie przyst piono do przedstawienia opinii poszczególnych komisji sta ych rady gminy o
projekcie uchwa y bud etowej.

Przewodnicz cy komisji rewizyjnej poda , e komisja nie mia a uwag do projektu uchwa y.

Przewodnicz cy komisji ds publicznych poinformowa , e komisja nie wnosi poprawek do projektu
uchwa y.
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Przewodnicz cy komisji bud etu zada  pytanie do pani Skarbnik Gminy w sprawie wniosku
komisji, gdy  zg oszone poprawki nie zosta y uwzgl dnione w projekcie uchwa y bud etowej.

Pani Skarbnik Gminy wyja ni a, e zmiany do uchwa y Rada wprowadza dopiero po
przeg osowaniu wniosku komisji.

Pan Franciszek Przynoga – Radny
Stwierdzi , e zosta  równie  zg oszony wniosek przez komisj  ds. publicznych, który tak e by
omawiany na posiedzeniu komisji bud etu  odno nie dofinansowania inwestycji na stadionach.
Pan Burmistrz na posiedzeniu komisji bud etu powiedzia , e to nie ma uzasadnienia dlatego, e w
wyniku konkursów umowa cywilno-prawna nie przewiduje zmian dofinansowania. Dlatego zapyta
pana Burmistrza, czy jak robimy jak  ulic  w wyniku przetargu i zabraknie pieni ków, czy s
dofinansowania w formie aneksów.

Pan Adam Gliniak – Burmistrz
Poinformowa , e nie mo e podpisa  umowy, je li nie ma pieni dzy. W sprawie aneksowania
umowy na utrzymanie stadionu powiedzia , e informowa  na posiedzeniu komisji o tym, e nie
mo na anektowa  umowy. Wobec zg oszonych w tpliwo ci w tej sprawie przez radnego
Laskowskiego (na posiedzeniu komisji), komplet dokumentów Burmistrz przekaza  radcy
prawnemu obecnemu na sesji w celu wypracowania opinii o mo liwo ci dokonania zmian
wspomnianej umowy. Burmistrz stwierdzi , e wed ug Jego obecnej wiedzy jest to niemo liwe, a
odno nie kwot zawartych w tych umowach to Burmistrz nie mo e decydowa  co oferent
proponowa  do wykonania za t  kwot . Je li oferowa  utrzymanie za t  kwot  to powinien zapewni
utrzymanie zgodnie z umow .

W tym miejscu radny Franciszek Przynoga zg osi  wniosek radnych Komitetu Wyborczego
Aleksandra Janusa o wprowadzenie nast puj cych poprawek do projektu bud etu na rok 2011.
W dziale 926 rozdzia  92605 § 2820 zwi kszenie kwoty 43 705 do kwoty 63 705, odpowiednio
zmieniaj c kwoty:

owa 51 705
Konin 6 000
Czerna 6 000
W dziale 750 rozdzia  75023 § 4170 zmniejszenie o kwot  20 000 tj. zast pstwo sprz taczki.
Nale y zatrudni  osoby niepe nosprawne co pozwoli na zmniejszenie obci  PFRON.
Uzasadnienie: Klub Sportowy Vitrosilicon Intra I owa prowadzi na terenie miasta i gminy szkolenie

odzie y. Obecnie Klub realizuje szkolenie w 5 grupach m odzie owych. Szkolenie to przynosi
wymierne efekty w postaci wyszkolonej m odzie y. Do realizacji tych zada  potrzebne s  wi ksze
rodki mi dzy innymi na zatrudnienie dobrej klasy szkoleniowców, przejazdy na mecze,

organizacje zawodów (w tym uczestnictwo w turniejach halowych), zakup sprz tu sportowego
(meczowego) oraz innych kosztów np. opieki lekarskiej, ubezpieczenia itp. Obecne rodki nie
wystarczaj  na realizacj  tych celów. Nie chcieliby my, aby niewystarczaj ce rodki spowodowa y
ograniczenie tej dzia alno ci. Proponuje si  jednocze nie zwi kszenie rodków na kluby w Koninie
i Czernej.
II wniosek:
Dzia  926 rozdzia  92601 § 4300
Zwi kszenie kwoty 107 260 do kwoty 132 260 odpowiednio zwi kszaj c kwoty:
Stadion I owa 104 460
Boisko Konin 15 000
Boisko Czerna 7 500
Pozosta e pozycje bez zmian ( cznie 5 300)
Dzia  750 rozdzia  75023 § 4170
Zmniejszenie o kwot  5 000 tj. zast pstwo sprz taczki.
Nale y zatrudni  osoby niepe nosprawne co pozwoli na zmniejszenie obci  PFRON.
Dzia  921 rozdzia  92109 § 4170
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Zmniejszenie o kwot  20 000 tj. umowy zlecenia (wynagrodzenia bezosobowe). Zmniejszenie
podyktowane jest brakiem realizacji zada  z zakresu sportu (wynagrodzenia instruktorów sportu).
Uzasadnienie: Stadion jest od wielu lat wizytówk  I owej. Poprzez Klub I owa jest rozpoznawalna
w wielu rodowiskach. Od lat nie przeznacza si adnych rodków na popraw  infrastruktury. Przez
stadion i budynek administracyjny przechodzi prawie codziennie po kilkudziesi ciu sportowców.
Turnieje aków i orlików (organizowane od 2 lat) gromadz  po 8 dru yn – jednocze nie (prawie
100 osób). Go cie musz  przebiera  si  w jednej szatni i to w z ym stanie technicznym (z posadzk
cementow ). Zwi kszaj c kwot  na utrzymanie stadionu w I owej zobowi zujemy administratora
do wykonania posadzek z p ytek, naprawy dachu oraz poprawy estetyki pomieszcze .
W umowie o bie ce utrzymanie stadionu z Klubem Sportowym nie uwzgl dnione s rodki na
modernizacj  i inwestycje (w umowie zapisana jest pozycja „bie ce naprawy i remonty tj. oko o
3,5 tys. z /rok, która jest wykorzystana na malowanie pomieszcze , wymian  krzese ek, naprawy
bie ce urz dze  itp.). Naprawa dachu i wykonanie posadzek jest zwi kszeniem warto ci rodka
trwa ego (inwestycje). Boiska w Koninie i Czernej s  równie  wizytówk  Gminy i zwi kszenie
niedu ych kwot na ich utrzymanie pomo e w poprawie ich estetyki.
Pan Przynoga przekaza  wniosek w formie pisemnej do Przewodnicz cego Rady Miejskiej do
przeg osowania.

Pan Marek Sawicki – Radny
Powiedzia , e rozumie intencje pana przewodnicz cego komisji bud etu i przypuszcza, e dla
wi kszo ci radnych jest to niezrozumia e i nieczytelne (tu Rada ma zwi kszy , a tu zmniejszy ).
Poprosi  o czas na zapoznanie si  z wnioskiem, jego przeanalizowanie. Przeg osowanie tego
wniosku na dzisiejszej sesji, czy na kolejnej jako zmiany bud etu jest oczywi cie mo liwe przy
obecnym uk adzie si  w Radzie. Poprosi  wi c o czas dla pozosta ych radnych nieznaj cych tego
wniosku na zastanowienie si  nad sednem i jego szczegó ami, poniewa  wcze niej us yszeli my
m.in. o 20.000 z   zabieranych z zakupu samochodu stra ackiego. Stwierdzi , e zapewne nie tylko
On, ale i inni radni pogubili si  w sk adanych wnioskach. Przyzna , e istnieje potrzeba powrotu do
tego tematu, bo sprawa dotyczy  nie tylko utrzymania stadionu w I owej, ale tak e m.in. boiska w
Koninie aga skim tj, w wiosce, któr  reprezentuje.

Pan Franciszek Przynoga – Radny
Poinformowa , e wszyscy radni otrzymali projekt bud etu na 2011 rok i mieli czas na zapoznanie
si  i jego przeanalizowanie. Podaj c dzia y, rozdzia y i paragrafy we wniosku atwo jest
umiejscowi  proponowane zmiany.

Pan Marek Sawicki – Radny
Poniewa  pan Przynoga powiedzia , e powinno si  zatrudni  osoby niepe nosprawne, a jest to
jakby dzielenie skóry na nied wiedziu, jeszcze nie mamy tych oszcz dno ci, a pan Przynoga
powiedzia , e mamy tak zrobi . Wcale nie jest powiedziane, e te osoby b . Wskazuje pan
Przynoga ród a finansowania i tak powinno by , ale jest pytanie, czy te osoby z dnia na dzie
zostan  zatrudnione, a te które pracuj , co z nimi? Niezb dne jest tu sensowne podej cie.

Pan Miros aw Wdowiak – Radny
Uwa a, e do tych zmian i propozycji trzeba podej  z wi kszym spokojem i rozwag . Stwierdzi ,
e bud et mo na zmieni  w ka dej chwili, chodzi o m dre zmiany i nie nios ce ze sob

negatywnych konsekwencji. Zaproponowa  przesuni cie g osowania wniosku z onego przez pana
Przynog , do czasu, a  komisje Rady b  mog y spokojnie przeanalizowa  z ony wniosek.
Powiedzia , e zapewne zdecydowana wi kszo  radnych nie ma poj cia, jak wygl da faktycznie
funkcjonowanie Klubu, przynajmniej w I owej. Jaki zakres obowi zków w drodze rozstrzygni cia
przetargowego wzi  na siebie Klub, za co odpowiada i w jaki sposób wykorzystuje otrzymywane
rodki. Radni w komisjach powinni mie  mo liwo  zapoznania si  z wykorzystywaniem tych
rodków, aby przekona  si , czy faktycznie te rodki s  za niskie, czy le wydatkowane.

By  mo e wskazanym by oby zaproszenie na posiedzenia komisji Prezesa Klubu Sportowego pana
Ku acza w celu uzyskania niezb dnych informacji.
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Nale y wspólnie z panem Burmistrzem i pani  Skarbnik zastanowi  si  na spokojnie, gdzie
ewentualnie znale rodki w bud ecie, bo nie jest problemem zabranie z jednego dzia u i
przerzucenie do innego, tylko takie post powanie rodzi za sob  pewne konsekwencje. To nie chodzi
o robienie sobie wzajemnie na z , tylko o bud et ca ej gminy. Je li faktycznie rodki s
niezb dne to nale y to zrobi  tak, eby konsekwencje by y zminimalizowane. Niezb dny jest tu
czas i szczegó y dotycz ce chocia by funkcjonowania Klubu. Nikt nie kwestionuje potrzeb, ale
nale y sprawdzi  na co te rodki trzeba przeznaczy . Mo e trzeba co  zmieni  w ich
wykorzystywaniu. Sam pracuj  w tym Klubie i te  chcia bym mie  lepsze warunki pracy.

Pan Franciszek Przynoga – Radny
Poinformowa , e po zako czeniu roku sk adane s  rozliczenia i nie mo na mówi , e nie wiemy na
co s  te pieni dze przeznaczone i wniós  o przeg osowanie wniosku.

Pan Józef Brzezicki Przewodnicz cy Rady Miejskiej
W zwi zku z tym, e pad y wnioski Rada musi je przeg osowa . Radni otrzymali projekt bud etu
dnia 2 grudnia 2010 roku, termin ten wynika z listopadowych wyborów samorz dowych. Kolejny
projekt z wprowadzonymi ju  zmianami przekazano na siedem dni przed sesj  Rady, radni
pracowali nad tymi projektami na komisjach. Przewodnicz cy Rady zwróci  uwag , e zadania
gminy to nie tylko Klub i zaproponowa  g biej si  nad tym zastanowi . Mo e si  okaza , e rodki
na stadion zostan  zwi kszone a Burmistrz w ramach swojej kompetencji nie b dzie móg  zmieni
umowy. Nie neguje konieczno ci zwi kszenia rodków na szkolenie dzieci i m odzie y.

Pan Franciszek Przynoga – Radny
Poinformowa , e je li Burmistrz nie b dzie móg  zwi kszy  tych rodków, to te kwoty mo na
przekaza  do rezerwy bud etowej i potem do innych dzia ów.

Pan Robert Goc – Radny
Zapyta  o okres podpisywania umowy z administratorem stadionu.

Burmistrz odpowiedzia , e umowa jest podpisana na okres 3 lat po przetargu tj. do ko ca 2011 r.

Pan Józef Brzezicki Przewodnicz cy Rady Miejskiej
W zwi zku z tym, e pad y wnioski radnych, a Rada ma okre lone te  kompetencje w sprawie
zmiany projektu, nie mo e np. zwi kszy  deficytu bud etowego dlatego trzeba przeliczy , czy nie
wp ynie to na zmian  deficytu.

Pan Franciszek Przynoga - Radny
Podtrzyma  wniosek w zakresie szkolenia m odzie y, a wniosek w cz ci dotycz cej stadionu
kieruje do przeanalizowania na posiedzeniach komisji.

Pan Przewodnicz cy Rady poprosi  o przedstawienie opinii komisji bud etu w sprawie projektu
uchwa y bud etowej na 2011 rok.

Pan Przynoga powiedzia , e opinia komisji bud etu jest pozytywna.

Pan Miros aw Wdowiak – Radny
Zg osi  wniosek o przesuni cie g osowania nad wnioskami na najbli sz  sesj  po pracy w
komisjach.

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy
Stwierdzi , e je li maj  by  rozstrzygni te konkursy na szkolenie dzieci i m odzie y to z uwagi na

opot czasowy, wniosek nale oby przeg osowa , aby w nowo og oszonych konkursach znalaz y
si  kwoty zatwierdzone w bud ecie.
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W zwi zku z wypowiedzi  Sekretarza pan Wdowiak ponownie poprosi  o przedstawienie wniosku
odno nie m odzie y.

Pan Franciszek Przynoga – Radny
Kilkakrotnie formu owa  wniosek z podaniem ró nych kwot
Przedstawi  ostatecznie  wniosek o przesuni cie rodków finansowych z przeznaczeniem na
szkolenie dzieci i m odzie y w klubach o nast puj cej tre ci:
Dzia  926 rozdzia  92605 § 2820
Zwi kszenie kwoty 43 705 do kwoty 63 172 odpowiednio zmieniaj c:

owa – 50.472
Konin – 6 500
Czerna – 6 200
Poprzez zmniejszenie o kwot  19 467 w dziale 750 rozdzia  75023 § 4010 – 16.560 oraz w § 4110
– 2501 i w § 4120 – 406 z .

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy
Powiedzia , i  rozumie, e dajemy na m odzie  a ród em pokrycia s  oszcz dno ci z
wynagrodzenia Burmistrza.

Pan Franciszek Przynoga – Radny
To nie z oszcz dno ci, tylko z ustalenia wynagrodzenia Burmistrza.

Pan radny Wdowiak wycofa  swój wniosek w zakresie prze enia g osowania nad wnioskiem
dotycz cym szkolenia dzieci i m odzie y.

Pan Sekretarz Gminy powiedzia , e rozumie, e te kwoty ma równie  uwzgl dni  w projekcie
uchwa y w sprawie  uchwalenia „Rocznego programu wspó pracy gminy I owa z organizacjami
pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku”.

osowanie wniosku:
w g osowaniu uczestniczy o 15 radnych
za – 10
przeciw – 1 (Z. Czarnota)
wstrzymuj cych si  – 4 (K. Burnat, M. Sawicki, M. Wdowiak, M. Stanis awski)
Wniosek zosta  przyj ty.

Pan Józef Brzezicki Przewodnicz cy Rady Miejskiej
Zapyta , pani  Skarbnik, czy wydatki maj tkowe i bie ce si  nic nie zmieni .

Pani Skarbnik powiedzia a, e b  si  zmienia y wydatki w ramach wydatków bie cych,
zmniejszy si  na wynagrodzeniach i pochodnych, zwi kszy si  wydatki zwi zane z dotacjami.

Przewodnicz cy Rady zapyta , czy musi w takim razie og osi  przerw ?

Pani Skarbnik zaprzeczy a mówi c, e autopoprawka b dzie wprowadzona.

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

Pan Franciszek Przynoga – Radny
W zwi zku z wycofaniem drugiego wniosku poprosi  o zaprotoko owanie, e wrócimy do tego
tematu na posiedzeniach komisji i na najbli szej sesji Rady.
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14) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy I owa na lata 2011-2018
Pan Józef Brzezicki – Przewodnicz cy Rady Miejskiej odczyta  Uchwa  Nr 513/2010 Sk adu
Orzekaj cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 2 grudnia 2010 roku w
sprawie: wydania opinii o projekcie uchwa y w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

owa na lata 2011 – 2018 przedstawionej wraz z projektem uchwa y bud etowej na 2011 rok.
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y.

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

15) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu arskiego w 2011 r.
Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y.

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

16) ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2011 rok dla Zak adu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej

Pan Miros aw Gubernator – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej omówi  projekt uchwa y.
Poinformowa , e od dnia 1 stycznia 2010 r. obowi zuje nowa ustawa o finansach publicznych.

W zapisach tej ustawy pozostawiono mo liwo  udzielania dotacji przedmiotowej samorz dowym
zak adom bud etowym przez jednostki samorz du terytorialnego.
Zgodnie z art. 219 ust. 3 kwoty i zakres dotacji przedmiotowej okre la uchwa a bud etowa. W
projekcie bud etu gminy I owa na 2011 r. kwoty dotacji wynosz :

1) 103000 z  na bie ce utrzymanie czysto ci ulic (zapobieganie zanieczyszczaniu ulic,
placów, dróg gminnych i  terenów otwartych, w szczególno ci przez: zbieranie i
pozbywanie si  b ota, niegu, lodu oraz innych zanieczyszcze  uprz tni tych z chodników
przez w cicieli nieruchomo ci, odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu
urz dzeniach ustawionych na chodniku oraz konserwacja koszy ulicznych) o powierzchni
20935 m2 przez okres 12 miesi cy

Wyliczona stawka dotacji wyniesie wi c 0,41 z  za 1 m2 miesi cznie (103000 : 20935 m2 :  12
miesi cy)

2) 20000 z  na utrzymanie kanalizacji burzowej (bie ce czyszczenie studzienek
kanalizacyjnych i wpustów ulicznych oraz utrzymywanie przepustowo ci kanalizacji
burzowej), która to dotacja dotyczy utrzymania kanalizacji wraz z 360 studzienkami
kanalizacyjnymi przez okres ca ego roku. Nale y zaznaczy , e w 2011 r. wzro nie ilo
studzienek kanalizacyjnych z 310 do 360 w zwi zku z oddaniem do u ytku nowych
utwardzonych i skanalizowanych dróg

Przy za eniu dwukrotnego w ci gu roku czyszczeniu ka dej ze studzienek, wyliczona stawka
dotacji w przeliczeniu na jedn  studzienk  kanalizacyjna wynosi wiec 27,77 z  (20000 z  : 360
studzienek : 2 razy w roku)

3) 21866 z  na utrzymanie zieleni w mie cie (utrzymywanie w nale ytym stanie terenów
zieleni i zadrzewie ) o powierzchni 11744 m2 przez okres 7 miesi cy.

Wyliczona stawka dotacji wyniesie wi c 0,266 z  za 1 m2 miesi cznie (21866 z  : 11744 m2 :  7
miesi cy)

4) 16603 z  na utrzymanie zieleni w parku (utrzymywanie w nale ytym stanie terenów zieleni i
zadrzewienia) o powierzchni 128809 m2 przez okres 7 miesi cy.

Wyliczona stawka dotacji wyniesie wi c 0,0184 z  za 1 m2 miesi cznie (16603 z  : 128809 m2 : 7
miesi cy)

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 15 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.
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17) w sprawie   uchwalenia „Rocznego programu wspó pracy gminy I owa z
organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie w 2011
roku”,

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gmin omówi  projekt uchwa y. Poinformowa , e organ nadzoru w
dniu 17 grudnia 2010 r. wyda  rozstrzygni cie nadzorcze stwierdzaj ce niewa no  uchwa y Nr
374/5/XLII/10 Rady Miejskiej w I owej z dnia 9 listopada 2010 r. w w/w sprawie. Po dokonaniu
analizy prawnej organ nadzoru stwierdzi , e naruszeniem obowi zuj cego prawa jest
wprowadzenie zapisu § 22 kwestionowanej uchwa y, gdzie stwierdzono, i  uchwa a wchodzi w
ycie z dniem podj cia. W ocenie organu nadzoru uchwa a musi by  og oszona w wojewódzkim

dzienniku urz dowym i powinna wej  w ycie po up ywie 14 dni  od dnia og oszenia w dzienniku.
osowanie uchwa y:

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

18) uchylaj ca uchwa  w sprawie wyra enia zgody na udzielenie  pomocy finansowej dla
Powiatu aga skiego na dofinansowanie w 2011 roku zadania inwestycyjnego pod
nazw  „Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej 1082F w m.

owa aga ska” w kierunku Czy ówka etap II.

Pan Miros aw Gubernator – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej omówi  projekt uchwa y.
osowanie uchwa y:

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

Ad. II pkt 4
Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej
za przyj ciem protoko u g osowa o – 14 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 1 (J. Rodak)

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

Ad. II pkt 6
Wobec  wyczerpania si   porz dku  obrad  Pan Józef Brzezicki - Przewodnicz cy Rady Miejskiej
zamkn   obrady III sesji  Rady Miejskiej  w I owej.
Na tym protokó  zako czono. Protokó  zawiera 16 stron, ponumerowanych od 1 do 16.
Sesja trwa a nieprzerwanie  od godz. 1400 do godz. 1800

Protoko owa a:

Maria Soko owska


