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        PROTOKÓ   Nr IV/11
z sesji Rady Miejskiej w I owej

z dnia  22 lutego  2011 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 13 radnych) i otworzy  obrady IV 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) Smaga Anatol
11) Stanis awski Miko aj
12) Wdowiak Miros aw
13) nowska Maria

Nieobecni:
Rodak Jerzy
Marek Sawicki

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) Roman Andzel – Sekretarz Gminy
3) Agata Matusiak-Wojnicz – Radca Prawny UM
4) Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego UM
5) Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy
6) Maria arska – Dyrektor GCKiS
7) Piotr Kowalski – Kierownik Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej
8) El bieta Kinal – Kierownik O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej
9) Miros aw Gubernator – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
10) 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,
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- Przewodnicz cych komisji sta ych Rady Miejskiej w I owej.
2. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.
3. Przedstawienie planu pracy Komisji Rewizyjnej.
4. Przedstawienie planu pracy Komisji Bud etu i Komisji Do Spraw Publicznych.
5. Sprawozdanie z dzia alno ci O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej.
6. Sprawozdanie z dzia alno ci Gminnego Centrum Kultury i Sportu w I owej.
7. Przyj cie uchwa  w sprawie:

1) okre lenia gromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku przez samorz dowe
jednostki bud etowe – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 11 ),

2) zaci gni cia d ugoterminowego kredytu w 2011 roku – referuje Skarbnik Gminy (Druk
Nr  11),

3) zmieniaj ca  uchwa  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz cych w sk ad
mieszkaniowego zasobu gminy – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 11),

4) zmieniaj ca  uchwa  w sprawie zasad wynajmowania lokali u ytkowych nale cych
do zasobu gminy na okres co najmniej jednomiesi czny – referuje Sekretarz Gminy
(Druk Nr 11),

5) 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  (Druk Nr 12),

6) zmiany „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” –
referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 12),

8. Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
10. Zako czenie IV 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:

wznowiono prace na budowie boiska Orlik, w zwi zku z tym budowa zostanie zako czona,
sposób jej finansowania nie powinien ulec zmianie,
odno nie budowy przy ul. Ko cielnej, prace równie  zosta y wznowione, jest prowadzony
na bie co nadzór budowlany, stwierdzono szereg niedoci gni , b  ona poprawione przy
ko cowym odbiorze,
sporz dzono sprawozdanie dla Urz du Marsza kowskiego z inwestycji polegaj cej na
budowie wodoci gu w So ectwach Czy ówek, Jankowa aga ska, aganiec,
 wydano  8 decyzji  o warunkach zabudowy,
wyceniono  roboty polegaj ce na do wietleniu Czernej i Konina aga skiego,
jest przygotowywany  przetarg na wykonanie dróg gminnych,
zamontowano tablice informacyjne dla zadania przebudowa dróg gminnych ulic Okrzei,
Hutnicza, Zau ek rybacki, Boles awa Chrobrego,
w trakcie uzgodnienia jest przebudowa Placu Wolno ci, a uzgodnienia prowadzone s  z
konserwatorem zabytków,
uzgodniono dokumentacj  na wykonanie przy cza energetycznego Orlika w I owej i
projekt zamienny na kanalizacj  deszczow  sanitarn  i wodoci gow  na strefie aktywno ci
gospodarczej,
wys ano zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej
na ul. Traugutta,
wydano 6 decyzji zezwalaj cych na wycink  drzew,
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wydano 4 decyzje zmieniaj ce decyzj  zezwalaj  na wycink  drzew w zakresie
przed enia terminu wycinki,
opracowano i przes ano do Urz du Marsza kowskiego Województwa Lubuskiego i
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony rodowiska, wykazy zawieraj ce zestawienie
informacji o zakresie korzystania ze rodowiska oraz o wysoko ci nale nych op at za II
pó rocze 2010 r.,
wydano postanowienia stwierdzaj ce brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia ywania
na rodowisko dla inwestycji polegaj cych na „Budowie biogazowi rolniczej o mocy 1,9
MW”,
wydano postanowienie stwierdzaj ce potrzeb  przeprowadzenia oceny oddzia ywania na
rodowisko dla inwestycji polegaj cych na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 296 w m.
owa od km 39+279,00 do km 41+170,00”,

postanowieniem zaopiniowano pozytywnie wniosek spó ki akcyjnej KGHM Polska Miedz z
siedzib  w Lubinie przy ul. Sk odowskiej-Curie 48  o udzielenie koncesji na poszukiwanie

a rud miedzi na terenie gminy I owa wchodz cej w sk ad obszaru Nowiny, po onego
w granicach gmin: aga  i I owa, w powiecie aga skim, województwie lubuskim oraz na
terenie gminy Osiecznica w powiecie boles awieckim i gminy W gliniec w powiecie
zgorzeleckim w województwie dolno skim,
wydano 8 za wiadcze  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 40 za wiadcze  zwi zanych z ewidencj  dzia alno ci gospodarczej,
zosta o wydanych 9 decyzji o zaprzestaniu wykonywania dzia alno ci gospodarczej,
nadano numer porz dkowy nieruchomo ci w Czernej,
wydano 2 decyzje o wyga ni ciu zezwole  na sprzeda  napojów alkoholowych z powodu
likwidacji punktu sprzeda y,
wydano 12 za wiadcze  dotycz cych uiszczenia pierwszej raty op aty za korzystanie z
zezwole  na sprzeda  napojów alkoholowych,
obliczono op at  (na podstawie z onych o wiadcze ) za korzystanie z zezwole  na
sprzeda  napojów alkoholowych w roku 2011 dla 38 przedsi biorców,
rozpatrzono 5 wniosków o przydzia  mieszkania,
w zwi zku z wyrokiem S du Rejonowego w aganiu zosta  przydzielony 1 lokal socjalny,

NIERUCHOMO CI
podpisa em z Firm  „Nieruchomo ci Janek” Zbigniew Janek z agania umow  na
wykonywanie operatów szacunkowych  w roku 2011,
wyrazi em zgod  na przed enie terminu trwania umów dzier aw dot. cz ci dzia ki nr 1170/9
w I owej  przy ul. Traugutta oraz cz ci dzia ki nr 773/4 w I owej  przy ul. Ko cielnej,
odmówi em wyznaczenia do dzier awy gruntu przy nowobudowanym parkingu przy ul.
Ko cielnej , na którym wnioskodawca zamierza  ustawi  kiosk gastronomiczny,
odmówi em dla Polskiej Telefonii Cyfrowej znanej pod nazw  handlow  „ERA” odst pienia od
waloryzacji czynszu dzier awnego w roku 2011 za grunt pod stacj  bazow  przy oczyszczalni
cieków w I owej,

dokona em zg oszenia na Komisariat Policji w I owej w sprawie podejrzenia pope nienia
przest pstwa na mieniu gminnym w postaci podcinania wi by dachowej w budynku
gospodarczym w Koninie aga skim przy budynku nr 139. Wobec stwierdzenia braku
danych dostatecznie uzasadniaj cych podejrzenie pope nienia przest pstwa Komisariat w

owej odmówi  wszcz cia dochodzenia w tej sprawie,
podpisa em protoko y uzgodnie , a nast pnie umowy notarialne dotycz ce sprzeda y lokali
mieszkalnych na rzecz najemców: w Jankowej aga skiej 70/1 i 70/2 oraz w I owej przy ul.

aga skiej 38/5,
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podj em zarz dzenia w sprawie wyznaczenia do sprzeda y lokali mieszkalnych po onych
w I owej przy ul. Kolejowej 9/10, aga skiej 36/3, Nadrzecznej 11/17 oraz lokalu gara u w

owej przy ul. Piaskowej,
podj em równie  zarz dzenie w sprawie wyznaczenia do sprzeda y w drodze przetargu
dzia ki nr 619/5 w I owej przy ul. Ró anej (ostatnia dzia ka po ona w kompleksie
dziewi ciu dzia ek),
w dniu 2 lutego zosta a dostarczona pospó ka wirowa na zalew w Klikowie w celu
naprawy przez Polski Zwi zek W dkarski Ko o w I owej zniszcze  w wa ach dokonanych
przez bobry,
w dniu 4 lutego odby y si   pierwsze przetargi ustne na najem gruntów pod budow  gara y
na osiedlu mieszkaniowym Czy ówek. Na 11 wystawionych do przetargu miejsc,
podpisa em 7 umów najmu z osobami wy onionymi w drodze przetargu,
w dniu 18 lutego odby  si  pierwszy przetarg ustny na sprzeda  nieruchomo ci zabudowanej
budynkiem dawnej kot owni na osiedlu mieszkaniowym Czy ówek. Przetarg zako czy  si
wynikiem pozytywnym. Przy cenie wywo awczej 15000 z  osi gni to cen  16100 z ,
wyda em postanowienie pozytywnie opiniuj ce podzia  dzia ki nr 1317 w I owej przy ul.

aga skiej,
odmówi em wyznaczenia do sprzeda y dzia ki nr 406/6 w I owej przy ul. Piaskowej,

DROGI
w dniu 3 lutego odby o si  spotkanie, zwo ane na mój wniosek, z przedstawicielami Zarz du
Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w sprawie kanalizacji burzowej znajduj cej si
drodze wojewódzkiej – ul. Kolejowa i ul. Borowska. W wyniku spotkania ustalono, i
kanalizacja ta s y odwodnieniu drogi wojewódzkiej, tak wi c jej napraw  i konserwacj
winien zaj  si  zarz dca drogi a nie Gmina I owa, na któr  próbowano zrzuci
odpowiedzialno  za jej stan techniczny,
wyst pi em  do  Powiatu  aga skiego  o  podj cie  pilnych  dzia  w  celu  naprawy
nawierzchni w drodze powiatowej w I owej przy ulicy Poniatowskiego oraz remontu mostu
przy ul. aków w I owej znajduj cego w ci gu tej drogi,
wyst pi em  z  pismem  do  Zarz du  Dróg  Wojewódzkich  w  Zielonej  Górze   o  podj cie
naprawy nawierzchni w drodze wojewódzkiej nr 296 oraz nr 300  w I owej przy ulicach

aga skiej, Kolejowej i Borowskiej oraz napraw  ogrodzenia segmentowego na zakr cie
przy ul. Borowskiej (droga nr 300). W odpowiedzi na pismo otrzyma em informacj , i
nawierzchnie s  na bie co naprawiane, natomiast ogrodzenie segmentowe zosta o
naprawione,
wyst pi em do Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA o wyp at  odszkodowania za
uszkodzenia chodnika przy drodze gminnej w m. I owa ul. Poniatowskiego w wyniku kolizji
drogowej w dniu 20 stycznia br. W dniu 18 lutego otrzyma em decyzj  o wyp acie
odszkodowania,
uzgodni em projekty lokalizacji parkingów na osiedlu mieszkaniowym przy ul. B.
Chrobrego naprzeciw budynku 12-14-16-18,
zezwoli em na lokalizacj  zjazdu z dzia ki nr 402/6 w obr bie Konin aga ski na drog
gminn  przy autostradzie w s siedztwie magazynów Vitrosiliconu oraz budowanej stacji
obs ugi pojazdów ci arowych ESA-Truck,
dnia 03 stycznia br.  podpisa em umow  ze Stowarzyszeniem LZS „P omie ” w Czernej  na
utrzymanie i administrowanie boiska sportowego w Czernej i z Towarzystwem
Turystyczno-Sportowym „Orze ” w Koninie aga skim na utrzymanie i administrowanie
boiska sportowego w Koninie aga skim,  natomiast z Klubem Sportowym „Vitrosilicon-
Intra” w I owej podpisa em aneks na  administrowanie i   utrzymanie  terenu  Stadionu
Miejskiego  przy  ul. Piaskowej  1a oraz  boisko pi karskie  przy ul. aga skiej  w  I owej.
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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.
W tym punkcie obrad pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej poinformowa , e do biura rady
wp yn o pismo pana Burmistrza, które przytoczy : „Na podstawie art. 30a, ust.5 ustawy z dnia 26
stycznia 1981 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) przedk adam w
za czeniu sprawozdanie z wysoko ci rednich wynagrodze  nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szko ach prowadzonych przez Gmin  I owa.” Z tym
sprawozdaniem mo na si  zapozna  w przerwie obrad.
Pan Franciszek Przynoga – Radny
Skierowa  kilka zapyta  do pana Burmistrza:

Do kiedy wystarczy eksploatacja wysypiska w Czy ówku i czy jest planowane utworzenie
drugiej kwatery?
Czy w I owej b dzie punkt pogotowia ratunkowego dla Gminy I owa?
Czy „Biedronka” wyst powa a z zapytaniem do Burmistrza o mo liwo  otwarcia przy ul.
Borowskiej swojego marketu?
Mieszka cy ul. Konopnickiej pytaj  kiedy b dzie podcinanie konarów drzew przy tej ulicy.
By o zg aszane to ju  w ubieg ym roku, do tej chwili nie ma adnych dzia .
W imieniu pana W odzimierza Mikulskiego zapyta  kiedy b dzie docieplanie bloków na
ulicy B. Chrobrego, które obiecywa  pan Burmistrz wraz z panem Glap  ówczesnym
prezesem spó dzielni.
Czy Urz d zg asza  Wykonawcy chodników przy ul. Okrzei o wype nieniu piaskiem spoin,
poniewa  je li spoiny nie b  wype nione, chodniki szybko si  zdewastuj .

Pan Mieczys aw Laskowski – Radny
Zapyta  pana Burmistrza, czy jest prawd , e zosta  og oszony konkurs na stanowisko kierownika
referatu gospodarki komunalnej. Wiadomo, e dotychczasowym jest  pan Miros aw Gubernator, czy
jeszcze pracuje. Z tego co wiadomo jest to czwarta zmiana na tym stanowisku w ci gu trzech lat,
jak to wp ywa na jako  pracy tak wa nego referatu?

Pan Robert Goc – Radny
W zwi zku z zamieszczon  informacj  na stronie internetowej, e pani dyrektor Gimnazjum
og asza nabór na wolne stanowisko urz dnicze w szkole, zapyta  pana Burmistrza, czy Gimnazjum
przyjmuje do pracy specjalistów od sportu, czy nauczycieli wychowania fizycznego? Czy sportem
teraz zarz dza  b dzie Gimnazjum, czy Gminne Centrum Kultury i Sportu, bo je eli Gminne
Centrum Kultury i Sportu zajmuje si  sportem to dlaczego ma by  przedstawiciel sportu w
Gimnazjum?

Ad. II pkt 3
Pan Robert Goc – Wiceprzewodnicz cy Komisji Rewizyjnej przedstawi  plan pracy Komisji
Rewizyjnej na 2011 rok.
Do przedstawionego planu pracy radni nie mieli uwag.

Ad. II pkt 4
Pan Mieczys aw Laskowski – Przewodnicz cy Komisji Do Spraw Publicznych oraz pan Franciszek
Przynoga – Przewodnicz cy Komisji Bud etu przedstawili kolejno plany pracy komisji.

Ad. II pkt 5
Sprawozdanie z dzia alno ci O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej
Pani El bieta Kinal – Kierownik O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej
Przedstawi a sprawozdanie z dzia alno ci O rodka, które jest za cznikiem do protoko u.
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Pan Franciszek Przynoga – zapyta  w jaki sposób przebiega procedura dofinansowania  osób do
pobytu w domach pomocy spo ecznej?
Pani kierownik wyja ni a, e jako Gmina jeste my zobowi zani do ponoszenia odp atno ci.
Osoby, które s  ju  umieszczane w domach pomocy spo ecznej s  to osoby albo samotne, albo te
takie, których rodziny nie kwalifikuj  si  do ponoszenia tych odp atno ci. Osoba skierowana ponosi
70%  w asnego dochodu, natomiast ró nic  mi dzy kosztem miesi cznym utrzymania beneficjenta
w domu pomocy spo ecznej a jego wk adem ponosi gmina i to jest ustawowy zapis. To s  wysokie
koszty.
Pan Przynoga –  rozumi  przez to, e bardzo szczegó owo jest sprawdzana rodzina.
Pani kierownik: zanim zostanie podj ta decyzja jest przeprowadzany wywiad alimentacyjny, jest
badany dochód rodziny (je eli jest rodzina), czy rodzina jest zobowi zana ponosi  jakiekolwiek
odp atno ci, czy te  nie i na tej podstawie jest podejmowana decyzja. W chwili obecnej mamy 6
osób, które s  w domu pomocy spo ecznej, kolejne 2 osoby s  skierowane i oczekuj  na miejsce. Z
tych 6 osób tylko 1 osoba ma syna, jego dochód zosta  bardzo dobrze zbadany i nie jest on
zobowi zany do ponoszenia takiej odp atno ci.
Pan Józef Brzezicki – zapyta , czy O rodek ma rozeznanie poprzez swoje wywiady ile osób w
danym roku b dzie si  kwalifikowa o do umieszczenia w domu pomocy spo ecznej?
Pani kierownik stwierdzi a, e tylko w pewnym stopniu, bo do domu pomocy spo ecznej zwykle
kierowane s  osoby starsze schorowane, ale w du ym stopniu s  to osoby, które okazuje si , e nie
maj  rodzin, a stan zdrowia jest taki, e nie jeste my w stanie zapewni  im tutaj opieki i tak np. w
grudniu ubieg ego roku by a skierowana  osoba prosto ze szpitala, któr  trzeba by o umie ci  w
domu pomocy spo ecznej, bo nie mia  kto sprawowa  przy niej opieki, by a po udarze i to nie by o
zaplanowane. S  osoby, które my zak adamy, e mog  w danym roku by  umieszczone w domu
pomocy spo ecznej, ale s  sytuacje kiedy problem robi si  z dnia na dzie  – jest udar, jaka  inna
choroba, która sprawia, e osoba jest le ca, nie ma osób adnych, które mog yby sprawowa
opiek  i tutaj jeste my bezradni, musimy kierowa  do domu pomocy spo ecznej. Oczywi cie
wszystkie dokumenty s  poprzedzone wywiadem oraz wnioskiem lekarza, który kieruje i
stwierdza, czy  dana osoba mo e w jakimkolwiek stopniu funkcjonowa  w domu, czy te  nie.
Pan Miros aw Wdowiak – poprosi  o wyja nienie sprawy d ników alimentacyjnych, w pozycji
bud et w punkcie zwroty od d ników alimentacyjnych jest 0 z , natomiast dalej czytaj c w roku
2010  przez d ników alimentacyjnych s  wymienione kwoty zwrócone.
Pani Kinal wyja ni a, e do 2008 roku by a zaliczka alimentacyjna, a od po owy 2008 roku jest
fundusz alimentacyjny i wed ug ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów my w
pewnej kolejno ci zwroty od d ników alimentacyjnych zwracamy wpierw osobie - wierzycielce,
potem dzielone jest gmina w asna i gmina, z której jest wyp acany fundusz alimentacyjny i w
nast pnej kolejno ci s  zad enia, które powsta y wcze niej w ramach zaliczki alimentacyjnej.
Wymienione zwroty nie wchodzi y w koszt utrzymania O rodka, dlatego wykazany jest stan
zerowy. To s  zwroty, które zosta y dokonane, ale s  przekazywane, nie zostaj   u nas na
utrzymaniu.
Pan Miros aw Wdowiak – poprosi  o przybli enie problemu narkomanii, poruszonego w
sprawozdaniu, z którego wynika, e w 2009 roku ta pozycja nie istnia a, a pojawi a si  w 2010
roku.
Pani Kinal wyja ni a, e  w tabeli s  wyszczególnione powody przyznawania pomocy, czyli w 2009
roku najprawdopodobniej nie by a udzielona pomoc z przyczyn stwierdzenia narkomanii w
rodzinie. W 2010 roku by y osoby zakwalifikowane do pomocy, u których stwierdzono, e problem
narkomanii jest, e s  uzale nione i dlatego w tabeli s  wykazane.

Ad. II pkt 6
Sprawozdanie z dzia alno ci Gminnego Centrum Kultury i Sportu w I owej
Pani Maria arska – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w I owej
Przedstawi a sprawozdanie z dzia alno ci O rodka, które jest za cznikiem do protoko u.

Pan Robert Goc – zwróci  uwag , e chyba wkrad  si  b d w sprawozdaniu, gdzie  jest mowa o
tym, e w bie cym roku odby o si  19 ró nych form dzia alno ci rozrywkowo-wypoczynkowej.
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Pani Maria arska wyja ni a, e istotnie chodzi tutaj o 2010 rok.
Pan Goc – w sprawozdaniu jest te  zapis, e Gminne Centrum Kultury i Sportu jest
odpowiedzialne za organizacj  zaj  sportowych dla dzieci i m odzie y, czy zaj cia te odbywaj  si
na hali sportowej oraz w jakim wieku s  dzieci i m odzie  korzystaj cy z zaj .
Pani Maria arska –  zaj cia w wi kszo ci odbywaj  si  na hali sportowej, ale nie wszystkie np.
aerobik jest prowadzony w budynku Gminnego Centrum na du ej sali, natomiast zaj cia z tenisa
sto owego, pi ki no nej halowej, siatkowej, koszykowej odbywaj  si  na hali sportowej.
W zaj ciach uczestniczy m odzie  szkolna, natomiast w grupie pi ki no nej halowej s  3 osoby nie
ucz ce si  ju , pi ka siatkowa to s  panie.
Pan Miko aj Stanis awski – zwróci  uwag , e w sprawozdaniu pisze o dzia alno ci w wietlicach
Konin, Czy ówek i Czerna,  nie ma adnej wzmianki w tym sprawozdaniu o dzia alno ci z
Borowego. A w Borowem np. jest Ko o Gospody , które dzia a od pewnego czasu.  Trzeci rok

odsze dzieci korzystaj  z remizy stra ackiej, w tej chwili wietlica jest zamkni ta z uwagi na
koszty.  Natomiast m odzie  starsza nabywa kultury na przystankach i za sklepem. To jest kultura ,
która  jest  na  dzisiaj  w  miejscowo ci  Borowe.  Zapyta ,  czy  pracownik  z   Gminnego  Centrum
Kultury mo e by  delegowany do pracy w wietlicy do Borowego.
Pani Maria arska - pracownik Gminnego Centrum nie mo e by  delegowany do pracy w
wietlicy w Borowem dlatego, e wietlic  przej a Rada So ecka. Organizuj c imprezy dla dzieci

w Gminnym Centrum Kultury zapraszamy wszystkie dzieci z gminy, wtedy posy amy autobus i
dzieci przyje aj . Na takie imprezy wst p jest wolny. M odzie  z ca ej gminy mo e bra  udzia  w
ka dej imprezie przez nas  organizowanej. Natomiast takiej mo liwo ci, eby delegowa
pracownika z I owej do wietlicy w Borowem absolutnie nie ma, bo tam Rada So ecka decyduje o
tym co si  w tej wietlicy dzieje. adnych funduszy na wietlic  w Borowem w bud ecie
Gminnego Centrum Kultury nie ma. W wietlicy w Borowem z funduszy programu profilaktyki i
rozwi zywania problemów alkoholowych zaj cia dla dzieci prowadzi koordynator.
Pan Miko aj Stanis awski – z zaj , które prowadzi koordynator korzysta ma a grupa dzieci w
wieku przedszkolnym i m odszych w wieku szkolnym. Chodzi o m odzie  pozosta  oko o 100
osób, co ta m odzie  ma robi ,  kto ma finansowa  kultur  we wiosce, czy Rada So ecka, czy
So tys, czy dom kultury ma obowi zek wyj  z dzia alno ci  kulturaln  do wietlicy.
Pani Maria arska –  dom kultury zaprasza do siebie, do Gminnego Centrum Kultury w I owej,
natomiast nie ma takiej mo liwo ci eby pracownik by  delegowany do wietlicy w Borowem.
Pan Miko aj Stanis awski – nie mówi  o sta ym pracowniku, tylko sporadycznie na organizacj
imprezy. Poza tym np. wzorem lat ubieg ych  w ferie by y wyjazdy na basen.
Pani Maria arska – w tym roku równie  tak  propozycj  przedstawili my. Na spektaklu
teatralnym dla dzieci równie  by y dzieci z Borowego. Na basen zapisa o si  wi cej doros ych ni
dzieci, poniewa  wyjazd na basen by  w ten sposób skalkulowany, e Gminne Centrum pokrywa o
koszt autobusu i ubezpieczenia dzieci, natomiast dzieci  obowi zane by y zap aci  wst p i posi ek
podczas wyjazdu, bo wyjazd by  planowany na ca y dzie . Zg osi o si  8 dzieci i 12 osób doros ych.
W zwi zku z tym nie mo na by o zorganizowa   dla rodziców wycieczki turystycznej do Liberca za
pieni dze gminy.
Pan Miko aj Stanis awski – nie bardzo to jest jasne, bo m odzie  jest wsz dzie jednakowa, chodzi
równie  o koszty dojazdu. Przynajmniej raz na jaki  czas pracownik z Gminnego Centrum
powinien by  na wietlicy. Zapyta  kto ma finansowa  kultur  na wsi, je li Rada So ecka to sk d
wzi  fundusze, przyznany fundusz so ecki jest tylko na dzia alno  bie  wioski.
Pan Franciszek Przynoga – zaprasza pani wszystkich do domu kultury, dlaczego w soboty w
godzinach popo udniowych i w niedziele  m odzie  stoi na schodkach przed domem kultury.
Pani Maria arska – stan zatrudnienia nie pozwala na to, by Gminne Centrum pracowa o od
poniedzia ku do niedzieli, bo pracownicy te  maj  prawa przys uguj ce im z tytu u prawa pracy.
Poza tym nie ma takiej potrzeby, a eby od poniedzia ku do niedzieli Centrum by o czynne. Lepiej,
eby korzystali uczestnicy wtedy, kiedy si  co  dzieje w Centrum, a nie na zasadzie, eby drzwi

by y otwarte. Je eli w soboty i niedziele organizowane s  jakie  przedsi wzi cia, tak jak ju  w tym
roku by a Wielka Orkiestra wi tecznej Pomocy, jak by  Koncert, wtedy drzwi s  otwarte,
zapraszamy wszystkich i jest pe na obs uga imprezy. Natomiast nie jestem w stanie zapewni
otwartych drzwi od poniedzia ku do niedzieli na zasadzie otwarcia drzwi.
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Pan Franciszek Przynoga – swego czasu w poniedzia ki Klub by  nieczynny i wszystko pi knie
funkcjonowa o.
Pani Maria arska – je eli b dzie taka decyzja to si  dostosuj .
Pan Franciszek Przynoga – dlaczego nie ma dyskotek?
Pani Maria arska – dyskoteki s  organizowane przez szko , natomiast organizowanych przez
Centrum nie ma ze wzgl du na to, e  zniszczenia by y wi ksze ni  zyski z tego p yn ce. Nie jestem
w stanie zatrudnia  ochrony i sprawdza  m odzie y, czy nie przynosi alkoholu. Dyskoteki nie s
tak  form  rozrywki, która by dzisiaj cieszy a si  specjalnym zainteresowaniem.
Pan Franciszek Przynoga –  dlaczego nie ma sali telewizyjnej z dobrym ciastkiem, kaw , eby
mo na by o posiedzie , np. dobry mecz obejrze  itp.?
Pani Maria arska – nigdy nie s ysza am takiej inicjatywy i takiej potrzeby zg aszanej przez
mieszka ców. Je eli taka potrzeba zostanie mi zg oszona, telewizor jak najbardziej jest, tak  sal
mog  otworzy .
Pan Franciszek Przynoga – dlaczego nie wy wietla si  nowo ci filmowych, jakie  kino
przypu my studyjne, z ch ci  by mieszka cy  przyszli,  poogl dali, bo jest du o zwolenników
kina. U nas kina nie ma , czy co  w tym temacie mo na zrobi ?
Pani Maria arska- takie próby podejmowa am, mia am po 2 osoby na seansach , nawet na seanse
dla dzieci w tym roku podczas ferii zimowych nie przyszed  nikt. Je eli jaka  forma dzia alno ci
cieszy si  zainteresowaniem to ona jest podejmowana i rozwijana. Natomiast je eli po próbach
podj tych jednego roku, nast pnego roku nie ma ch tnych, tak  dzia alno  zarzuca si .
Pan Franciszek Przynoga – dlaczego nie dochodz  do skutku zabawy sylwestrowe, andrzejkowe
itp. dla starszych?
Pani Maria arska – andrzejkowe dochodz . Je li chodzi o zabaw  sylwestrow  koszt organizacji
balu sylwestrowego w Centrum Kultury po poniesieniu wszystkich obowi zuj cych kosztów jest
prawdopodobnie trzykrotnie wy szy ni  prywatka zorganizowana przez osob , która wynaj a sal
w szkole. Dlatego te  bale sylwestrowe nie dochodz  do skutku.
Pan Franciszek Przynoga – swego czasu odbywa y si  tutaj pi kne sylwestry, zabawy, ludzie si
adnie bawili, a mo e trzeba by by o wi cej ch ci, zaanga owania?

Pani Maria arska – nie prosz  pana, tamte sylwestry by y robione na takiej zasadzie, e dyrektor
podpisa  umow  z pracownic , która ma zarejestrowan  dzia alno  i ta pracownica bra a ca
odpowiedzialno  na siebie nie maj c nic do powiedzenia w sprawie organizacji tej imprezy, ma o
tego nie by y odprowadzane adne podatki, ja takiej imprezy robi  nie b .
Pan Robert  Goc – na stronie internetowej urz du ukaza  si  plan ferii zimowych 2011 r., by em
codziennie na hali sportowej i stwierdzam, e w planie s  bardzo du e nie cis ci np. pi ka
siatkowa kobiet dnia 1 lutego 2011 r. godz. 1700 – to jest nieporozumienie, bo tej porze nie by o
pi ki siatkowej kobiet, czy pani by a w jaki  dzie  na hali sportowej podczas ferii?
Pani Maria arska – by am w drugim tygodniu, w pierwszym tygodniu by am na urlopie.
Pan Robert Goc – w drugim tygodniu np. w czwartek dnia 10 lutego br. koszykówka godz. 1930,
pi ka siatkowa kobiet godz. 1700 – nie by o tego.
Pani Maria arska – w tej chwili nie odpowiem panu  na to pytanie, porozmawiam z instruktorem
i odpytam go. Ja w dzienniku zaj , które podpisuj  instruktorom mam wymienione  zaj cia, e one
si  odbywaj . Ja nie jestem w stanie kontrolowa  ka dej formy zainteresowa  za któr  jestem
odpowiedzialna za ka dym razem, bo równolegle odbywaj  si   zaj cia i w centrum kultury i
odbywaj  si  na hali sportowej. By  mo e taka sytuacja mia a miejsce, oczywi cie j  wyja ni .
Pan Robert Goc – na pewno mia a miejsce, bo ja na hali  cz sto bywa em i w tych zaj  na pewno
nie by o. Czytaj c plan ferii zimowych powinna by  pani zorientowana co si  o której godzinie
dzieje, tam by y inne zaj cia.
Pani Maria arska – sprawdz  to, wyja ni  na pewno.

Ad. II pkt 7
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
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ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i wolontariacie.
Do projektów uchwa  nie wp yn y adne uwagi.

1) okre lenia gromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku przez samorz dowe
jednostki bud etowe

Pani Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy omówi a projekt uchwa y. Dochody, o których mowa w
art. 223 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pó .
zmianami ) pochodz  :

1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej na rzecz jednostki bud etowej,
2) z odszkodowa  i wp at za utracone lub uszkodzone mienie b ce w zarz dzie albo

ytkowaniu jednostki bud etowej.
osowanie uchwa y:

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

2) 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 jednym ze
róde  sfinansowania zadania pn.” Uzbrojenie Strefy Aktywno ci Gospodarczej przy autostradzie

A-18 w Gminie I owa – drogi wewn trzne, kanalizacja, wodoci gi”  wed ug za cznika Nr 3 do
uchwa y bud etowej jest kredyt d ugoterminowy w kwocie 1.700.000 z .
W zwi zku z tym, e na komisji bud etu by o pytanie odno nie wska nika zad enia pani
Skarbnik poda a, e na dzie  31 grudnia 2010 roku zad enie wynosi o 22,28% w stosunku do
zrealizowanych dochodów za 2010 rok. Natomiast je li odejmiemy od ogólnego zad enia kwot ,
która jest na wyprzedzaj ce finansowanie, czyli po yczka z Banku Gospodarstwa Krajowego
wówczas wska nik spada do 17,95% w stosunku do zrealizowanych dochodów za 2010 rok.
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 13 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

3) zmieniaj ca  uchwa  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz cych w sk ad
mieszkaniowego zasobu gminy

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gmin omówi  projekt uchwa y. Poinformowa , e 31 stycznia br.
wp yn a skarga prokuratorska na uchwa  Rady Miejskiej w I owej z dnia 28 grudnia 2001 roku Nr
138/3/XXXI/01 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodz cych w sk ad
mieszkaniowego zasobu gminy. Pan Prokurator  zwróci  uwag , e w obecnie  obowi zuj cym
orzecznictwie nie mo na ogranicza  prawa do zamieszkania w lokalu mieszkalnym osobom o
niskich dochodach oraz osobom, które nie zamieszkuj  na terenie gminy w momencie sk adania
wniosku. W zwi zku z tym jest propozycja, aby te zapisy z uchwa y wykre li .

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

4) zmieniaj ca  uchwa  w sprawie ustalenia zasad najmu lokali u ytkowych nale cych
do zasobu gminy na okres co najmniej jednomiesi czny

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gmin omówi  projekt uchwa y. Poinformowa , e 27 stycznia  tego
roku od jednego z mieszka ców wp yn o do Urz du Miejskiego w I owej pismo, w którym
poddano w tpliwo  zasady najmu lokali u ytkowych, jakie zosta y zawarte w naszej uchwale.
Przepis ten mówi , e je eli przy spe nieniu okre lonych warunków najemca lokalu u ytkowego
mo e wskaza  nast pnego najemc . I taki przypadek mieli my. Po raz pierwszy zdarzy o si , e do
tego lokalu jeszcze przymierza y si  inne osoby, m.in. osoba, która otrzyma a od nas informacj  na
jakiej zasadzie nast pi a zmiana dzier awcy lokalu i napisa a do urz du pismo.
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Z tre ci tego pisma wyra nie wyczuwa si  konieczno  ponownego zastanowienia si  nad nowym
rozwi zaniem. Oczywi cie trzeba si  nad tym zastanowi , czy utrzyma  zapis § 15 w tre ci takiej
jakiej jest, czy te  wykre li   i wtedy wszystkie lokale u ytkowe b  do nowego zasiedlenia w
drodze przetargu nieograniczonego lub ograniczonego do okre lonej dzia alno ci lub te
zmodyfikowa  zapis § 15, gdzie mo na by oby stosowa  tak  zasad , e dotychczasowy najemca
wskazuje nast pnego najemc  o ile nie ma innych ch tnych do wydzier awienia tego lokalu. Po
przedstawieniu tych rozwi za  na posiedzeniach komisji wynika, e s  dwie drogi rozwi zania,
czyli pierwsza tj, eby przyj  nowy zapis § 15 i druga, eby zosta  przy starym zapisie tego
paragrafu. O wyborze rozwi zania zdecyduje Rada w g osowaniu wniosków.
 Na pewno trzeba odpowiedzie  mieszka cowi, e Rada si  spraw  zaj a i jakie podj a
rozstrzygniecie.
Pan Józef Brzezicki – Przewodnicz cy Rady Miejskiej
W zwi zku z tym, e na posiedzeniach komisji pada y ró ne wnioski pod adresem tej uchwa y,
pierwszy wniosek by  o zmian  zapisu tego paragrafu na tre  inn  zaproponowan  w opisie do
uchwa y przez Sekretarza Gminy, drugi wniosek Komisji Bud etu o odrzucenie tej uchwa y.
Przewodnicz cy Rady zaproponowa  przeg osowanie w pierwszej kolejno ci wniosku Komisji ds.
Publicznych, która proponuje wprowadzenie zapisu nowego brzmienia § 15 zgodnie z tre ci  w
opisie do uchwa y.
Pan Franciszek Przynoga – Przewodnicz cy Komisji Bud etu przedstawi  wniosek komisji o
odrzucenie w ca ci projektu uchwa y, w której skre la si  dotychczasowy § 15. Wykre laj c ten §

dzie istnie  obawa, e dotychczasowi najemcy decyduj c si  na prowadzenie okre lonej
dzia alno ci w lokalu nale cym do gminy i wymagaj cym du ych nak adów finansowych na
przystosowanie lokalu do dzia alno ci, np. bar gastronomiczny, przychodnia lekarska b  ponosili
zbyt du e ryzyko, co mo e skutkowa  brakiem ch tnych na najem. Wynajmuj cy b dzie
ka dorazowo po zwolnieniu lokalu og asza  przetarg na najem. Pozostawiaj c § 15 w
dotychczasowym brzmieniu, który przez tyle lat spe nia  dobrze swoj  funkcj , dajemy w dalszym
ci gu mo liwo  dotychczasowemu najemcy na wskazanie swojego nast pcy, który mu chocia  w
cz ci pokryje koszty zamontowanych urz dze . Natomiast propozycja zawarta w opisie do
uchwa y nadaj ca nowe brzmienie § 15 jest dobra w tym sensie, e daje ju  mo liwo  najemcy na
wskazanie nast pcy tylko w przypadku je eli w okre lonym czasie nie b dzie drugiego ch tnego na
ten lokal. W przypadku innych ch tnych og oszony zostanie przetarg, a ten kto go wygra wcale nie
musi by  zobowi zany do pokrycia kosztów urz dze  zamontowanych przez dotychczasowego
najemc . W zwi zku z tym zdaniem komisji najlepszym rozwi zaniem b dzie odrzucenie uchwa y i
pozostawienie zapisów bez zmian.
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy
Zaproponowa  przeg osowa  w pierwszej kolejno ci wniosek komisji dot. nowego brzmienia
uchwa y, je eli wi kszo  z radnych b dzie za wprowadzeniem nowego brzmienia § 15 to wtedy
wiadomo, e w tym brzmieniu uchwa a b dzie g osowana.

osowanie wniosku Komisji ds. Publicznych, która proponuje, aby zapis § 15 otrzyma
brzmienie zgodne z tre ci  opisu do uchwa y.
W g osowaniu uczestniczy o 13 radnych
Za przyj ciem wniosku g osowa o – 3 radnych M. nowska, M.Wdowiak, M.Stanis awski)
Przeciw – 7
Wstrzymuj cych si  – 3 (R.Goc, M.Laskowski, A.Smaga)
Wniosek nie zosta  przyj ty.

osowanie uchwa y:
W g osowaniu uczestniczy o 13 radnych
Za przyj ciem uchwa y g osowa o – 0 radnych
Przeciw – 12
Wstrzymuj cych si  – 1 (M.Wdowiak)
Uchwa a nie zosta a podj ta.
W zwi zku z odrzuceniem  uchwa y tre  § 15 i uchwa a pozostaje w dotychczasowym
brzmieniu.
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5) 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.
Poinformowa a, e rozstrzygni ciem nadzorczym Wojewoda Lubuski stwierdzi  niewa no
uchwa y Nr 14/6/III/10 Rady Miejskiej w I owej z dnia 30 grudnia  2010 r. w sprawie okre lenia
trybu i sposobu powo ywania i odwo ywania cz onków Zespo u Interdyscyplinarnego w I owej oraz
szczegó owych warunków jego funkcjonowania stwierdzaj c, e uchwa a posiada cechy aktu prawa
miejscowego, st d warunkiem  jej wej cia w ycie jest publikacja w Dzienniku Urz dowym
Województwa Lubuskiego.  Ponadto z uchwa y zosta  te  usuni ty dotychczasowy § 2 rozdzia u I,
w którym to by y wyszczególnione stanowiska przedstawicieli instytucji z których mieli by
cz onkowie kierowani do zespo u i § 13, poniewa  tam by  zapis, e zespó  spotyka si  w ramach
potrzeb, natomiast reguluje to dok adnie ustawa, która mówi, e zespó  spotyka si  w ramach
potrzeb lecz nie rzadziej ni  raz na kwarta .

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

W zwi zku ze sprostowaniem przez Sekretarza Gminy zapisu § 3 przeg osowanej ju  uchwa y
zmieniaj cej  uchwa  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz cych w sk ad
mieszkaniowego zasobu gminy, w którym nale o wykre li  wyrazy: „i ma zastosowanie do
spraw wszcz tych po wej ciu w ycie niniejszej uchwa y”, pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej
przeprowadzi  powtórne g osowanie z nowym brzmieniem § 3 „Uchwa a wchodzi w ycie po
up ywie 14 dni od dnia og oszenia w Dzienniku Urz dowym Województwa Lubuskiego.”

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

6) zmiany „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
uzna , e Rada powinna wskaza  co dana komisja ma zrobi , a Burmistrz ma dobra  odpowiednie
osoby, które potrafi  to zrobi . Czyli, Rada b dzie okre la  tryb i zasady dzia ania komisji,
natomiast Burmistrz b dzie musia  dobra  odpowiednie osoby po to, eby zgodnie a na onymi
przepisami powo  zespó  kompetentnych osób.
Sekretarz poprosi  o wprowadzenie autopoprawki w § 20a ust.1 pkt 4 , w którym jest zapis: „do
zada  komisji konkursowej nale y: ocena ofert pod wzgl dem merytorycznym...” powinno by :
„do zada  komisji konkursowej nale y: ocena ofert pod wzgl dem formalnym i merytorycznym...”

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

Ad. II pkt 8
Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej
za przyj ciem protoko u g osowa o – 13 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 0

Ad. II pkt 9
Odpowiedzi na interpelacje radnych
Pan Adam Gliniak – Burmistrz
Udzieli  odpowiedzi na zadane pytania i tak:
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Zezwolenie na eksploatacj  wysypiska odpadów sta ych w Czy ówku mamy do ko ca 2012 roku,
rozbudowa nie jest planowana. Dlatego, e system unieszkodliwiania odpadów chcemy za atwi  w
ramach yckiego Zwi zku Gmin, który powo  Spó  – Zak ad Zagospodarowania Odpadów,
która w naszym imieniu ma zorganizowa  wysypiska i segregacj  odpadów, tak eby my ponosili
jak najmniejsze op aty. Chodzi o to, e przepisy zak adaj  wzrost op aty za sk adowanie odpadów
niesegregowanych. Je eli nie zrobi si  odpowiedniej segregacji i nie zapewni si  np.
wysegregowania odpadów biodegradowanych i zagospodarowania ich, w tym momencie trzeba

dzie za sk adowanie mieci, trzeba b dzie ponosi  coraz wy sze op aty, eby temu
przeciwdzia  trzeba zbudowa  du y zak ad, który b dzie obs ugiwa  nasze dwa powiaty, Gubin,
Krosno te  si  przymierza, eby wej  do tego Zwi zku i równie  bra  udzia  w tej inwestycji.
Tak e je eli chodzi o Czy ówek do 2012 roku powinno ju  by  przez Zak ad Zagospodarowania
Odpadów wskazane miejsce w ciwe do sk adowania. W sk ad tego Zak adu wchodz  te  inne
wysypiska np. w Gozdnicy, które ma w tej chwili pojemno  dosy  du  i pozwolenie d sze ni
my i równie  tam mogliby my w ramach tego systemu wywozi mieci.
Pan Franciszek Przynoga doda , e dlatego zapyta  o wysypisko, bo równie  Vitrosilicon wywozi
odpady do Czy ówka i je li zak ad mia by np. wywozi  do Szprotawy to wtedy zwi ksz  si
koszty.
Burmistrz wyja ni , e prowadzenie wysypisko dla nas nie jest spraw  op acaln ,  ka dy
mieszkaniec za transport b dzie musia  zap aci , ale b dzie to taniej ni  sk adowa  u nas i jeszcze
ponie  koszty inwestycji, które wskazuj  na wysok  cen , bo to nie b dzie nigdy wykorzystane,
sk adowanie ka dej tony b dzie coraz dro sze. Zak ad mo e unika  jakby odp atno ci maksymalnej
za zmieszane mieci w momencie kiedy b dzie segregowane mieci dostarcza . Zak ad mo e swoje
mieci wysegregowane sprzedawa  na rynku wtórnym, a tylko niesegregowane wywozi , czyli

dzie ich o wiele mniej.

Na dzie  dzisiejszy nie wiadomo, czy w I owej b dzie punkt pogotowia ratunkowego. Na pewno
jest potrzebny. Normy dotycz ce dojazdu pogotowia do potrzebuj cego wskazuj  na to, e I owa
jeszcze si  w tych normach mie ci, ale np. Gozdnica ju  nie. Ze wzgl du na blisko  autostrady
równie  I owa jest postrzegana jako miejsce, w którym taki punkt pogotowia ratunkowego
powinien si  znale . Nie mniej do tej pory nie znalaz  si aden us ugodawca, który by chcia
punkt  otworzy , bo musi by  us ugodawca i musi Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczy rodki
na ten cel. Na dzie  dzisiejszy nie ma informacji, e punkt powstanie.

Odno nie  zapytania,  czy  Biedronka  wyst powa a  o  mo liwo  otwarcia  swego  marketu  w  I owej
przy ul. Borowskiej, Burmistrz wyja ni , e tego typu sklepy nie wyst puj  bezpo rednio do
urz dów o sprzeda  dzia ki, czy wskazania lokalizacyjne. Tego typu sprawami zajmuj  si  firmy
po rednicz ce. W przypadku ul. Borowskiej nie by o takiego zapytania, ani wniosku o  decyzj
lokalizacyjn , poza tym my my tam nie mieli adnego gruntu, dlatego nie by o zainteresowania
bezpo rednio do nas z odkupieniem gruntu. Je eli by y rozmowy to by  mo e w Agencji W asno ci
Rolnej Skarbu Pa stwa.

W sprawie podci cia drzew przy ul. Konopnickiej ju  oferty s  zebrane od us ugodawców i jak
tylko pogoda pozwoli to firma wejdzie i podcink  b dzie robi .

Odno nie pytania pana Mikulskiego, faktycznie w ramach kampanii w 2006 roku by em na osiedlu
B. Chrobrego i obiecywa em drog  przy ul. Chrobrego i j  zrobi em. Natomiast odno nie
docieplania bloków pan Glapa si  wypowiada  jako prezes Spó dzielni, e b dzie mia  mo liwo
docieplania bloków je eli gmina uchwali program rewitalizacji. Ten program zosta  uchwalony, ale
niestety wnioskodawc  tutaj i wk ad finansowy musi ponie  Spó dzielnia, a nie gmina, bo gmina
nie mo e wchodzi  z inwestycjami na nie swoj  w asno .

Odno nie wype nienia piaskiem chodników przy ul. Okrzei – b dzie to uzupe nione.
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Odpowiadaj c panu Laskowskiemu, czy jest prawd , e jest og oszony konkurs –  konkurs na
stanowisko kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej jest og oszony, pan Gubernator z
rezygnacj  z funkcji kierownika. W zwi zku z tym konkurs musz  og osi . Tyle w tej sprawie
mog  powiedzie , bo do wyja nienia dlaczego i z jakich powodów nie zosta em upowa niony.

Odno nie pytania pana radnego Goc – rozpoczynaj c  budow  hali sportowej nale o znale
program, z którego mo na by o rodki pozyska . rodki mo na by o pozyska  tylko z dzia u, który
finansowa  edukacj , rozbudow  bazy edukacyjnej. Hala mog a powsta  tylko przy szkole i mo e
by  zarz dzana tylko przez szko . W zwi zku z tym musieli my taki program stworzy , eby
dosta rodki na hal . W tym programie dodatkowe punkty uzyskiwa o si  za stworzenie nowych
miejsc pracy. Przewidzieli my stworzenie  3 miejsc pracy m.in. koordynatora, który by
koordynowa  prace tej hali, bo by y wnioski takie, eby hala nie by a tylko dla szko y do po udnia,
ale równie eby by a otwarta  po po udniu. Koordynator mia  si  zajmowa  koordynowaniem zaj
na hali, jak równie  organizacj  zaj  sportowych. W zwi zku z tym, e nauczyciel musi prowadzi
zaj cia dydaktyczne, a tam nie s  prowadzone zaj cia dydaktyczne w sensie klas, rozliczania
dzienników, ocen itd. pani dyrektor mo e zatrudni  tak  osob  tylko i wy cznie jako personel
pomocniczy. Musimy si  wykaza  zatrudnieniem takiej osoby, st d rozpisanie tego konkursu. W
ramach tej hali zatrudniony jest jeszcze konserwator i sprz taczka.
Pan Robert Goc zapyta  dlaczego tak pó no ten konkurs zosta  og oszony.
Burmistrz – my leli my, e wystarczy wykaza  dodatkowe godziny nauczyciela, który by
opiekunem tej hali od pocz tku i pracowa  jako nauczyciel. Natomiast przyjecha a kontrola i
stwierdzi a, e musi by  etat stworzony i w zwi zku z tym takie nasze dzia ania.
Pan Robert Goc –  zatrudniony specjalista do spraw sportu nie b dzie pracowa  w Gimnazjum?
Burmistrz – mo e by  zatrudniony jako nauczyciel na cz  etatu, czy ca y etat i mo e jeszcze
dodatkowo mie  etat. W konkursie mo e si  zg osi  ka dy.
Pan Robert Goc – czy tak te  b dzie z budowanym Orlikiem, czy te  b dzie zatrudniony taki
specjalista?
Burmistrz – tak musi by  zatrudniona osoba, która b dzie si  opiekowa  tylko Orlikiem.

Ad. II pkt 10
Wobec  wyczerpania si   porz dku  obrad  Pan Józef Brzezicki - Przewodnicz cy Rady Miejskiej
zamkn   obrady IV sesji  Rady Miejskiej  w I owej.
Na tym protokó  zako czono. Protokó  zawiera 13 stron, ponumerowanych od 1 do 13
Sesja trwa a nieprzerwanie  od godz. 1600 do godz. 1900

Protoko owa a:

Maria Soko owska


