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

z dnia  14 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 14 radnych) i otworzy  obrady II 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) Sawicki Marek
11) Smaga Anatol
12) Stanis awski Miko aj
13) Wdowiak Miros aw
14) nowska Maria

Rodak Jerzy – nieobecny usprawiedliwiony

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) Maria arska – Dyrektor GCKiS
7) Ewa Sowa – Pe nomocnik Burmistrza ds. Przeciwdzia ania Uzale nieniom
8) Piotr Kowalski – Kierownik Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej
9) Ks Marian Kapa – Proboszcz Parafii Pw NSPJ w I owej
10) Franciszek Paczkowski  – So tys wsi Czerna
11) Maciej Beszterda – so tys wsi aganiec
12) Iwona Kaniewska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego w I owej
13) Bo ena Pastuszyn – p.o. Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w I owej
14) El bieta Kinal – Kierownik O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej

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 Burmistrzowi I owej.
Nast pnie przyst piono do z enia lubowania przez nowo wybranego Burmistrza I owej.
Poniewa  obj cie obowi zków przez Burmistrza nast puje z chwil  z enia wobec Rady
lubowania, Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej  poprosi  Pana

Burmistrza o powstanie i z enie lubowania poprzez powtarzanie roty o nast puj cej tre ci:
lubowanie mo e by  z one z dodaniem zdania: „Tak mi dopomó  Bóg”)

„Obejmuj c urz d Burmistrza I owej, uroczy cie lubuj , e
dochowam wierno ci prawu, a powierzony mi urz d sprawowa  b

tylko dla dobra publicznego i pomy lno ci mieszka ców gminy”.
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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) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza I owej – referuje Kierownik Referatu Organizacyjnego
2) zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych dla

gminy I owa na 2011 rok – referuje Pe nomocnik ds. Przeciwdzia ania Uzale nieniom
3)  wysoko ci op at za us ugi komunalne o charakterze u yteczno ci publicznej – referuje

Sekretarz Gminy
4) okre lenia górnych stawek op at za us ugi usuwania odpadów z nieruchomo ci – referuje

Sekretarz Gminy

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

Porz dek obrad zosta  przyj ty bez uwag.

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

podpisa em aneks z firm  Margot Inwestycje Sp. z o.o. z  Warszawy na budow  kompleksu
sportowego w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012” przy ul. Piaskowej w I owej z
terminem realizacji umowy do dnia 31 maja 2011 r.,
og osi em trzy otwarte konkursy na realizacj  zada  publicznych z  zakresu kultury
fizycznej i sportu w 2011 r. w I owej, Czernej i Koninie ag.    Termin sk adania ofert
up ywa w dniu 05 stycznia 2011r.,
dnia 13 grudnia br. z em stosowne wnioski do Ministerstwa Sportu i Turystyki w
Warszawie oraz Województwa Lubuskiego o uruchomienie dotacji celowej   zgodnie z
podpisanymi wcze niej umowami. Koszt dotacji po 333.000,0 z .,
podpisa em umow  na nadzór autorski dla zadania „Uzbrojenie strefy aktywno ci
gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie I owa- etap 2,
podpisa em umow  na wykonanie rozga zie  sieci wodoci gowej w Jankowej aga skiej
– zadanie w trakcie realizacji,
nadzorowa em i odebra em zadanie polegaj ce na przebudowie ul. Hutniczej, Okrzei,
Zau ek Rybacki,
odebra em cz  zadania polegaj cego na wykonaniu przebudowy ul. Ko cielnej –warunki
pogodowe nie pozwalaj  na zako czenie prac budowlanych.(warto  zako czonych prac ok.
300 000,00 z  brutto),
opracowa em i z em trzy  wnioski o przyznanie pomocy w ramach dzia ania 413  -
wdra anie lokalnych strategii rozwoju w ramach dzia ania „Odnowa i rozwój wsi” dla
zadania –budowa k adki przy ul. M skiej, wykonanie placów zabaw i czyszczenia stawów
w Borowym,
wyda em 6 decyzji o warunkach zabudowy,
Zosta y wykonane i odebrane projekty na przebudow  Pl. Wolno ci etap I i II,
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uzgodniono projekt instalacji o wietleniowej dla przebudowy ul. aga skiej,
wydano 7 decyzji zezwalaj cych na wycink  drzew,
wydano 1 decyzj  o rodowiskowych uwarunkowa  dla inwestycji polegaj cych na:
 „Skupie z omu, stalowego i metali kolorowych, makulatury, folii” na dzia ce o numerze
ewidencyjnym 234 w I owej przy ul aga skiej ”,
postanowieniem zaopiniowano pozytywnie wniosek sko Krakowskiej Kompani
Górnictwa Metali Sp. z o.o. w Libertowie o udzielenie koncesji na poszukiwanie z a rud
miedziowo-polimetalicznych na terenie Gminy I owa  w rejonie poszukiwawczym w I owej
i Boles awcu, po onego na terenie gmin: I owa, Wymiarki i aga  w powiecie aga skim
i gminy ary w powiecie arskim, w województwie lubuskim oraz na terenie miasta
Boles awiec i gminy: Boles awiec i Osiecznica, w powiecie boles awieckim i gminy

gliniec w powiecie zgorzeleckim, w województwie dolno skim,
wydano 5 za wiadczenia o przeznaczeniu dzia ki w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy i miasta I owa,
wydano 2 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

NIERUCHOMO CI
w dniu 26 listopada ze skutkiem pozytywnym odby  si  przetarg ustny nieograniczony na
sprzeda  dzia ki nr 619/4 w I owej przy ul. Ró anej (pow. 1300 m2). Przy cenie
wywo awczej 30 000,- z  osi gni to cen  41 900,- z ,
zlecono wycen  dzia ki nr 619/5 w I owej przy ul. Ró anej (ostatniej z dziewi ciu dzia ek
po onych w tym kompleksie) w celu wyznaczenia jej do sprzeda y w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego,
na dzie  23 grudnia og osi em II przetargi ustne na sprzeda  nieruchomo ci nie
zabudowanych ozn. dzia kami nr 78/2 i 80/6 w I owej przy ul. aków,
wyznaczy em do sprzeda y podejmuj c zarz dzenie nieruchomo  zabudowan  dawn
kot owni  osiedlow  . Po up ywie ustawowego terminu zostanie og oszony przetarg ustny
nieograniczony,
odmówi em sprzeda y pomieszczenia gospodarczego po onego przy budynku
mieszkalnym ul. Ko ciuszki 1 w I owej,
odmówi em wyznaczenia do sprzeda y dzia ki nr 787/15 po onej w I owej przy ul.
Ko cielnej,
podpisa em aneks do umowy z PZW Zielona Góra na dzier aw  zbiornika wodnego w
Klikowie,
wyznaczy em do dzier awy w drodze bezprzetargowej na cele rolne dzia ki w I owej nr 436
oraz nr 694/10 ,
w drodze przetargu wyznaczy em do najmu grunt przeznaczony pod budow  gara y na
osiedlu mieszkaniowym Czy ówek.

DROGI
w zwi zku z planowan  budow  (modernizacj ) zatoki autobusowej w Jankowej aga skiej
przy drodze powiatowej , wyst pi em do Starostwa Powiatowego w aganiu z wnioskiem o
wykonanie w jej rejonie przej cia dla pieszych,
wyst pi em do Zarz du Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze z wnioskiem o napraw
zapadni tej  nawierzchni w ci gu drogi wojewódzkiej nr 300 w m. Borowe,
uzgodni em pozytywnie lini  komunikacyjn  - przewozy regularne osób na linii
komunikacyjnej : ary D.A. – I owa – Lipna, Sklep w zwi zku z wnioskiem
Przedsi biorstwa Komunikacji Samochodowej S.A. w arach ,
uzgodni em pozytywnie budow  przy czy telekomunikacyjnych do: budynku nr 3 w I owej
przy ul. Piaskowej w pasie drogowym dróg ul. Hutnicza/ul. Piaskowa oraz do dzia ki
stanowi cej w asno  INTRA S.A. po onej przy autostradzie,



4

zamówi em oznakowanie dla planowanych do zamontowania progów zwalniaj cych przy ul.
Piaskowej oraz oznakowania (zakaz zatrzymywania si ) planowych do zamontowania przy
ul. eromskiego oraz ul. Batorego,
zlecono wykonanie wywiezienie zalegaj cego na drogach niegu z terenu miasta I owa  z
ulic Mickiewicza, Ko ciuszki i Placu Wolno ci oraz z ulicy Batorego,
wydano 3 za wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
wydano 11 za wiadcze  o zmianie wpisu do ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
wydano 3 za wiadczenia o zawieszeniu wykonywania dzia alno ci gospodarczej,
wydano 1 za wiadczenie o wznowieniu wykonywania dzia alno ci gospodarczej,
wydano 10 za wiadcze  potwierdzaj cych dane z ewidencji dzia alno ci gospodarczej,
wydano 2 decyzje o zaprzestaniu wykonywania dzia alno ci gospodarczej,
wydano decyzj  o wyga ni ciu zezwole  na sprzeda  napojów alkoholowych (piwo, wino,
wódka) w sklepie spo ywczo - przemys owym z powodu likwidacji punktu sprzeda y
napojów alkoholowych w miejscowo ci Szczepanów na dzia ce nr 168,
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 Bar I owa ul. Borowska 8,
wszcz to post powanie o wydanie 3 zezwole na sprzeda  napojów alkoholowych (piwo,
wino, wódka) w sklepie spo ywczo – przemys owym miejscowo ci Szczepanów na dzia ce
nr 168
przydzielono lokal mieszkalny w m. Jankowa aga ska, 68-120 I owa w budynku nr 45B.

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.

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) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza I owej
Pani Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego omówi a projekt uchwa y.
Poinformowa a,  e  zgodnie  z  art.  18  ust.  2  pkt  2  ustawy o  samorz dzie  gminnym (tekst  jednolity
Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z pó n. zm.) i  art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorz dowych (Dz.U.Nr 223, poz. 1458) do wy cznej w ciwo ci rady gminy
nale y ustalenie wynagrodzenia burmistrza.
Szczegó owe zasady wynagradzania pracowników samorz dowych zosta y okre lone w
rozporz dzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie  wynagradzania pracowników
samorz dowych (Dz.U.Nr 50, poz. 398 z pó n.zm.).
Zgodnie z:
- Tabel  I za cznika nr 3 do tego rozporz dzenia, burmistrz w gminie do 15 tys. mieszka ców
mo e otrzyma :
a) wynagrodzenie zasadnicze od 4.200z  do 5.900z :
b) dodatek funkcyjny do 1.900,00z .
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- § 6 w/w rozporz dzenia -  dodatek specjalny dla burmistrza, przys uguje w kwocie wynosz cej co
najmniej 20 % i nieprzekraczaj cej 40 % cznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego.
Za dotychczasowy sta  pracy przys uguje burmistrzowi tak e dodatek za wieloletni  prac  w
wysoko ci wynosz cej do 20% miesi cznego wynagrodzenia zasadniczego.
Ustawa o pracownikach samorz dowych i wspomniane rozporz dzenie przyznaje równie
burmistrzowi prawo np. do nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalno-rentowej, itp. Nie ma
jednak prawa do innych nagród z wyj tkiem nagrody jubileuszowej.
Pan Franciszek Przynoga – Radny
Wyja ni , e zaproponowana zmiana wynagrodzenia podyktowana jest tym, e dotychczasowe
zarobki Burmistrza s  bardzo wysokie wed ug opinii mieszka ców i Komitetu Wyborczego
Aleksandra Janusa. Proponowane wynagrodzenie b dzie g osowane przez radnych, to jest tylko
propozycja komisji. Poinformowa  równie , e je eli wspó praca Burmistrza z Rad  b dzie dobra
lub bardzo dobra, zarobki b  mog y by  podniesione.
Pan Miros aw Wdowiak – Radny
Poniewa  pan radny wspomnia , e zarobki s  za wysokie, poprosi  o przybli enie wed ug jakich
kryteriów tak ocenia, czy to jest pana radnego zdanie, czy wyborców.
Pan Franciszek Przynoga – to jest zdanie wyborców, wyra one poprzez rozmowy z wyborcami
przed wyborami.
Pan Miros aw Wdowiak – nie s ysza em, eby Komitet Wyborczy pana Aleksandra Janusa zg asza
taki postulat wyborców w trakcie kampanii wyborczej. By em równie  na spotkaniu wyborczym
pana Janusa i nie us ysza em deklaracji takiej, e w przypadku wybrania na stanowisko Burmistrza,
Komitet b dzie za obni eniem zarobków.
 Pan Franciszek Przynoga – ale ja powiedzia em, e wyborcy tzn. mieszka cy I owej, a nie Komitet
Wyborczy.
Pan Miros aw Wdowiak – gdyby Burmistrzem zosta  pan Aleksander Janus, czy równie
zg osiliby cie pa stwo taki postulat.
Pan Franciszek Przynoga – trudno w tej chwili powiedzie , bo nie zosta  wybrany.
Pan Miros aw Wdowiak – w poprzedniej kadencji zosta y przyj te zarobki Burmistrza ust puj cego
i Rada w to nie wchodzi a. W trakcie trwania kadencji oceniali my wspó prac , kompetencje i
skuteczno  w dzia aniu Burmistrza. Natomiast tutaj z góry pa stwo jakby za yli cie albo
negatywn  ocen  pracy Burmistrza, je eli tak to prosz  to szczerze powiedzie , albo co  co
zabrzmia o jak szanta : je eli b dzie dobrze to si  zastanowimy. Czy to nie jest forma odwetu za to,
e rozstrzygni cie na stanowisku Burmistrza jest takie a nie inne.

Pan Franciszek Przynoga – nie absolutnie, nie ma co gdyba  nad czym  co by by o a nie ma.
Pan Miros aw Wdowiak – prosz  o powtórzenie uzasadnienia komisji rewizyjnej.
Pan Robert Goc – odczyta  fragment z protoko u komisji rewizyjnej: „przewodnicz cy komisji
wyja ni , e powy sze kwoty zaproponowano ze wzgl du na oszcz dno ci”.
Pan Miros aw Wdowiak – w takim razie b c konsekwentnym, czy komisja równie  zaproponuje
zmniejszenie diet radnych w tym samym celu, bo je eli mamy oszcz dza  to Rada tak e powinna
si  do tego przy  np. poprzez obni enie diet radnych o po ow .
Pan Józef Brzezicki – Rada w najbli szej przysz ci te  tym si  zajmie.
Pan Marek Sawicki – je eli szukamy oszcz dno ci, to pytam si  w jakim celu jeden z pa stwa
przesiaduje w dwóch komisjach, gdzie te same sprawy s  omawiane. K óci si  to jedno z drugim.
Chcia bym jeszcze doda , e Burmistrza ocenili mieszka cy, wybieraj c Go na to stanowisko, tak
jak nas wybieraj c na radnych. Nie chodzi o im zapewne, eby postawi  nas w jakim  konflikcie i
obcinanie pensji przez radnych, którzy tak naprawd  zaczynaj  prac  i jeszcze nie mieli okazji si
wykaza , Burmistrzowi który by  i zosta  ponownie wybrany w wyborach powszechnych jest z
pa stwa strony hipokryzj . Istotnym jest to, e nie ma tutaj mowy o adnej podwy ce, propozycja
dotyczy utrzymania pensji na dotychczasowym poziomie. Podsumowuj c dodam, e w ten sposób
si  nie zarz dza lud mi i nie buduje zaufania.
Pan Anatol Smaga – mam pytanie, czy pan jako pracodawca da by zaraz na wst pie wynagrodzenie
z górnej pó ki, czy najpierw sprawdzi by pan, czy pracownik nadaje si  na to stanowisko.



6

Pan Marek Sawicki – ja w nie jestem kierownikiem zak adu i podejmuj  decyzje równie  w tych
sprawach. W tym wzgl dzie chyba si  pan pomyli , bo to pan jako radny ma si  wykaza , a
Burmistrz zosta  wybrany w wyborach.
Pan Miros aw Wdowiak – argument pana wiceprzewodnicz cego Smagi jest ca kowicie chybiony,
bo wspomnia  pan o nowym pracowniku, który jeszcze si  nie sprawdzi  i nie wiadomo ile mu da
pensji, natomiast Burmistrz jest kolejn  kadencj  i on jest oceniany przez wyborców na podstawie
tego co robi  w poprzedniej kadencji, jego kompetencji, jego skuteczno ci.
Pan Franciszek Przynoga – mam pytanie do pana Wdowiaka – jak wyt umaczy wynagrodzenie
Burmistrza ar obni one o 2.000 z otych.
Miros aw Wdowiak – odpowiadaj c na tej samej zasadzie prosz  o wyt umaczenie podwy ki
Burmistrzowi  Lubska  o  1.200  z otych.  Poza  tym  Burmistrzem  ar  o  ile  pan  wie   zosta  pan
Maciuszonek, który jest pierwsz  kadencj  i trudno jeszcze o nim cokolwiek powiedzie . Tu
natomiast powtarzam to co mówi em wcze niej, pana Burmistrza ocenili wyborcy i nie jest to nowa
osoba, po której nie wiadomo co si  spodziewa . Dopiero rozpoczyna si  nasza kadencja, cztery
lata przed nami, du o naprawd  trudnych spraw, wszyscy lubowali my, e b dziemy robi
wszystko, aby te problemy mieszka ców gminy rozwi zywa  najlepiej jak potrafimy. My , e
mo e nam si  to uda , ale w dobrej atmosferze, bez czynienia sobie wzajemnych z liwo ci i bez
podejrze , które nikomu i niczemu nie s . Apeluj  o rozs dek i rozwag .
Pan Przewodnicz cy Rady podda  pod g osowanie wniosek komisji bud etu o ustalenie
wynagrodzenia zasadniczego w wysoko ci 4.700,00 z otych.
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
za przyj ciem wniosku g osowa o – 7 radnych
przeciw – 5 (K. Burnat, M. Sawicki, M. nowska, M. Wdowiak, M. Stanis awski)
wstrzymuj cych si  – 2 (Z. Czarnota, J. Brzezicki)
Wniosek zosta  przyj ty.

osowanie drugiego wniosku komisji bud etu o ustalenie dodatku funkcyjnego w wysoko ci
1.400,00 z otych.
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
za przyj ciem wniosku g osowa o – 7 radnych
przeciw – 5 (K. Burnat, M. Sawicki, M. nowska, M. Wdowiak, M. Stanis awski)
wstrzymuj cych si  – 2 (Z. Czarnota, J. Brzezicki)
Wniosek zosta  przyj ty.

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
za przyj ciem uchwa y g osowa o – 7 radnych
przeciw – 5 (K. Burnat, M. Sawicki, M. nowska, M. Wdowiak, M. Stanis awski)
wstrzymuj cych si  – 2 (Z. Czarnota, J. Brzezicki)

2) zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych
dla gminy I owa na 2011 rok

Pani Ewa Sowa – Pe nomocnik ds. Przeciwdzia ania Uzale nieniom omówi a projekt uchwa y.
Wyja ni a, e w przyj tej przez Rad  Miejsk  w I owej uchwale Nr 372/5/XLII/10 z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania problemów
alkoholowych dla gminy I owa na 2011 rok, w za czniku nr 1 (Ramowy preliminarz wydatków
Gminnej Komisji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.) ujawniono dwie
oczywiste omy ki polegaj ce na:

- niezsumowaniu wydatków zwi zanych z pokryciem kosztów umowy zlecenia z
koordynatorem pracy w wietlicy socjoterapeutycznej w Czy ówku (miejscowo
Czy ówek zostanie obj ta programem dzia alno ci wietlic socjoterapeutycznych od
1 stycznia 2011 roku),
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- wyodr bnieniu grupy wydatków na zakup materia ów papierniczych do sprz tu
drukarskiego i urz dze  kserograficznych (od 1 stycznia 2011 roku nie wyst puje ju  w
klasyfikacji bud etowej takie wyodr bnienie)

W zwi zku z ujawnionymi omy kami, w projekcie niniejszej uchwa y zamieszczono nowe
brzmienie za cznika w brzmieniu prawid owym, po odpowiednich korektach. Uchwa a wchodzi w
ycie z dniem podj cia a jej zapisy b  obowi zywa  od pocz tku 2011 roku. czna kwota uj ta

w preliminarzu, cznie z wydatkami na dzia ania zwi zane z przeciwdzia aniem narkomanii, równa
jest planowanym wp ywom z op at za sprzeda  napojów alkoholowych w 2011 roku.

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

3) wysoko ci op at za us ugi komunalne o charakterze u yteczno ci publicznej
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y. Zapozna   z kalkulacj  cen za
przyj cie odpadów na wysypisko w Czy ówku przedstawion  przez Zak ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej.

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

4) okre lenia górnych stawek op at za us ugi usuwania odpadów z nieruchomo ci
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy omówi  projekt uchwa y. Przedstawi  kalkulacje górnych
stawek op at brutto ponoszonych przez w cicieli nieruchomo ci za us ugi odbierania odpadów
komunalnych oraz opró niania zbiorników bezodp ywowych i transportu nieczysto ci ciek ych.

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

Ad. II pkt 4
Odpowiedzi na interpelacje radnych
Interpelacje nie zosta y zg oszone.

Pan Józef Brzezicki - Przewodnicz cy Rady Miejskiej odczyta  pismo Klubu Radnych Rady
Miejskiej w I owej „Nasza Gmina” informuj ce, e grupa radnych wyra a wol  utworzenia klubu
radnych pod nazw  „Nasza Gmina” oraz, e klub desygnuje swojego przedstawiciela w osobie pana
Marka Sawickiego do pracy w komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w I owej.

Ad. II pkt 5
Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej
za przyj ciem protoko u g osowa o – 14 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 0

Ad. II pkt 6
Wobec  wyczerpania si   porz dku  obrad  Pan Józef Brzezicki - Przewodnicz cy Rady Miejskiej
zamkn   obrady II sesji  Rady Miejskiej  w I owej.
Na tym protokó  zako czono. Protokó  zawiera 7  stron, ponumerowanych od 1 do 7.
Sesja trwa a nieprzerwanie  od godz. 1400 do godz. 1530

Protoko owa a:

Maria Soko owska


